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ারার-াযাভ মভমিত ফযফায রবযাাংশয হুকভু কী? 

প্রশ্ন:   
বফ মকছ ু মদন আশগ আমভ মনশজয ফযমিগত ারার ম্পশদয ভাধযশভ 
ফযফা শুরু কময। মকন্তু মকছুমদন য বই ফযফায় বরাকাশনয মকায 
ই। তাই ফযফা বছশে মদশয় বম টাকা অফমষ্ট মছর তা ুমদ কাযফাশয 
মফমনশয়াগ কময। এক মযাশয় ভরূধন ও ুদ মভমরশয় আভায বভাটা অাংশকয 
একটা এভাউন্ট (কযা) প্রমতষ্ঠা য়। তাযয ুমদ কাযফায বছশে মদশয় 
মকছ ু বভমনামযজ াভগ্রী ক্রয় কশয নতুন কশয ফযফা শুরু কময। উি 
ফযফায উয মবমি কশযই এখন আমভ আমথযকবাশফ স্বচ্ছর। এখশনা এই 
ফযফা চরভান।   
াযকথা র, ফযফা শুরু কযায ভয় আভায ুুঁমজশত ারার-াযাভ 
দ'ুধযশনয ম্পদই মছর। আল্লায অনুগ্রশ ফতযভাশন আমভ মনশজয 
অতীশতয বুর ফুঝশত বশযমছ এফাং এখন আভায ম্পদশক াযাভ ভুি 
কযশত চামচ্ছ। ুতযাাং ম্মামনত ভপুমত াশশফয মনকট আভায মফনীত 
মনশফদন, এয উায় কী শত াশয, তা স্বমফস্তাশয জামনশয় ফামধত 
কযশফন।  

মনশফদক- 
আব্দুল্লা ভুাম্মাদ  

উিয: 
এ অফস্থায় আনায ম্পদশক াযাভভুি কযশত শর আনায চরভান 
ফযফায শুরুশত বম মযভাণ ুশদয অথয মছর, তা মাশদয বথশক আমন 
ুদ মশশফ গ্রণ কশযমছশরন, তাশদযশক মপমযশয় মদশত শফ। তাযা 
জীমফত না থাকশর তাশদয ওয়ামযশদয মপমযশয় মদশত শফ। মমদ তাশদয 
কাউশকই াওয়া না মায়, তাশর াযাভ বথশক দায় ভুমিয উশেশয 
তাশদয ক্ষ বথশক তা গমযফ মভমকনশক াদকা কশয মদশত শফ। অফয 

ফাতওয়্া নাম্বার: 190                         প্রকাশকালঃ03-09-২০২১ ইং 
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ায়খুর ইরাভ ইফশন তাইমভয়া য. ফশরশছন, ‘বম ফযমি াযাভ বথশক 
দায়ভিু শত চায় এফাং তওফা কযশত চায়; অথচ তা ভামরশকয মনকট 
ব ুঁছাশনা ম্ভফ নয়, তাশর ব বমন তা ভামরশকয ক্ষ বথশক মজাশদয 
শথ খযচ কশয। এটা দায়ভুমিয উিভ থ এফাং এশত ব মজাশদ অাং 
গ্রশণযও ওয়াফ াশফ।‘তা না কশয উি ম্পদ ফযফায কযা বমভন 
াযাভ, বতভমন তায ভুনাপা দ্বাযা উকৃত ওয়াও াযাভ। 
ুশদয ভূর অথয ভামরক ফা তায ওয়ামযশক মপমযশয় বদয়া মকাংফা গমযফশক 
াদকা কযায য, মফগত মদন তা বথশক বম ভুনাপা অমজযত শয়শছ, তা 
ারার শফ মক না, এ মফলশয় উরাভাশয় বকযাশভয ভতশবদ যশয়শছ। বকউ 
ফশরশছন, ুশদয ভূর অথয মযশাশধয য ইমতূশফয অমজযত ভনুাপা 
ারার গণয শফ। বকউ ফশরশছন ভুনাপা ারার শফ না; ফযাং তাও 
াদকা কশয মদশত শফ।  
ফরা ফাহুরয, ভুমভশনয জীফশন াযাশভয মফলয়মট খুফই স্পযকাতয। 
ুতযাাং তকযতায দামফ র, দুমনয়ায এই তুচ্ছ ম্পশদয বভা তযাগ 
কশয; ুদ বথশক প্রাপ্ত ভুনাপা াদকা কশয বদয়া এফাং এটাই একজন 
শচতন ও খাুঁমট ভুমভশনয বফমষ্টয। এশত কাশযা মদ্বভত বনই।  

جٌٕؼّحْ ذٓ ذشًن َمىي ٚنؼص سعىي جهلل طًٍ جهلل ػٍُٗ وعٍُ َمىي  ػٓ
جٜنالي ذٌن وجٜنشجَ ذٌن وذُٕهّح ِشرهحش ال َؼٍّهح وػًن ِٓ جٌٕحط فّٓ 
جضمً جٞنشرهحش جعطربأ ٌذَٕٗ وػشػٗ وِٓ ولغ يف جٌشرهحش وشجع َشػً 

؛ ؽ. دجس ؿىق 52طكُف جٌرخحسٌ، سلُ: -أْ َىجلؼٗ قىي جٜنًّ َىشه 
  زجٌٕؿح

 

“নু’ভান ইফশন ফাময যামম. ফশরন, আমভ যাূর াল্লাল্লাহু 
আরাইম ওয়াাল্লাভশক ফরশত শুশনমছ, ারার ুস্পষ্ট এফাং াযাভ 
ুস্পষ্ট। এদুমটয ভাশঝ আশছ মকছ ু াংয়ূণয মফলয়, মা অশনক ভানুল 
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জাশন না। বম ফযমি এই াংয়ূণয মফলয়গুশরা বথশক বফুঁশচ থাকর, ব 
তায দ্বীন ও ম্মান মনশয় মনযাদ থাকর। আয বম ফযমি াংয়ূণয 
মফলয়গুশরাশত মনমতত র, তায উদাযণ এভন ফযমি, বম ফাদায 
াংযমক্ষত ও মনমলদ্ধ চাযণবূমভয াশই শু চযায়। ভূ ম্ভাফনা আশছ 
বম, এই আচযণ তাশক অমচশযই মনমলদ্ধ অাংশ মনমতত কশয ছােশফ।

” -ী ফুখাযী, াদী নাং ৫২ 

أيب ٘شَشز سػٍ جهلل ػٕٗ لحي : لحي سعىي جهلل طًٍ جهلل ػٍُٗ و عٍُ )  ػٓ
ِٓ وحٔص ٌٗ ِظٍّس ْقذ ِٓ ػشػٗ أو شٍء فٍُطكٍٍٗ ِٕٗ جٌُىَ لرً أْ ال 
َىىْ دَٕحس وال دسُ٘ ئْ وحْ ٌٗ ػًّ طححل أخز ِٕٗ ذمذس ِظٍّطٗ وئْ دل 

 ٌ،طكُف جٌرخحس-حش أخز ِٓ عُثحش طحقرٗ فكًّ ػٍُٗ ( ضىٓ ٌٗ قغٕ
ذًنوش؛ ٓنمُك: د. ِظـفً  –؛ ؽ. دجس جذٓ وػًن، جٌُّحِس 2317سلُ: 

 دَد جٌرغح
“আফু হুযায়যা যা. বথশক ফমণযত, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইম 
ওয়াাল্লাভ ফশরশছন, বকউ মমদ কাশযা ম্মান কু্ষণ্ন কশয ফা অনয 
বকাশনা মফলশয় তায উয জুরুভ কশয, ব বমন বই মদন আায আশগ 
আজই তায বথশক দায় ভিু শয় বনয়, বমমদন একমট মদনায ফা একমট 
মদযাভও থাকশফ না। মমদ জামরশভয বকাশনা বনক আভর থাশক, তাশর 
জুরুভ ভমযভাণ বনক আভর মনশয় বনয়া শফ। বনক আভর না থাকশর; 

ভাজরুশভয ভমযভাণ বগানা জামরশভয উয চামশয় বদয়া শফ।” -
ী বফাখাযী, াদী নাং২৩১৭ 

بالصواواهلل تعاىل أعلم  فقط،  
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 وجٞنظحدس جٞنشجؾغ

"َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتأْكُلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم بِالَْباِطِل ضؼحرل:  لىٌٗ
 (29)جٌٕغحء:  إَِّلَ أَْن َتُكوَن تَِجاَرةً َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم"

ٖ( : وأوً ِحي جٌغًن ذحٌرحؿً لذ لًُ 370جِٔحَ أذى ذىش جٛنظحص )َ:  لحي
فُٗ وؾهحْ: أقذمهح: ِح لحي جٌغذٌ، و٘ى أْ َأوً ذحٌشذح وجٌمّحس وجٌرخظ 
وجٌظٍُ. ولحي جذٓ ػرحط وجٜنغٓ: أْ َأوٍٗ ذغًن ػىع .... ج٘ـ. )أقىحَ 

 (، دجس جٌىطد جٌؼٍُّس 2/216جٌمشآْ 

َبا إِْن تعاىل: َياأَّيَُها ا  لىٌٗ َ َوذَُروا َما َبِقَي ِمَن الّرِ تَُّقوا اّلّلَ لَِّذيَن آَمُنوا ا
ِ َوَرُسولِِه 872ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي ) ( فَِإْن لَْم َتْفَعلُوا فَأْذَُنوا بَِحْرٍب ِمَن اّلّلَ

–( 872ُتْظلَُموَن ) َوََل َوإِْن ُتْبُتْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَوالُِكْم ََل َتْظلُِموَن 
 872-872البقرة 

آوً جٌشذح وِىوٍٗ  -طًٍ جهلل ػٍُٗ وعٍُ-ؾحذش لحي ٌؼٓ سعىي جهلل  ػٓ
؛ ؽ. دجس 4177طكُف ِغٍُ، سلُ: -ووحضرٗ وشح٘ذَٗ ولحي ُ٘ عىجء. 

 جٛنًُ ذًنوش + دجس جْفحق جٛنذَذز ـ ذًنوش
وؼد ذٓ ػؿشز، لحي: لحي رل سعىي جهلل طًٍ جهلل ػٍُٗ وعٍُ: ... َح  ػٓ

« ئٔٗ ال َشذى ٜنُ ٔرص ِٓ عكص ئال وحٔص جٌٕحس أوذل ذٗ وؼد ذٓ ػؿشز،
٘زج قذَع قغٓ غشَد ِٓ ٘زج جٌىؾٗ، ال »لحي جذى ػُغً جٌطشِزٌ: 

[ " وأَىخ ذٓ ػحتز 514، ]ص:«ٔؼشفٗ ئال ِٓ قذَع ػرُذ جهلل ذٓ ِىعً
وعأٌص ١نّذج ػٓ ٘زج « ،»: وحْ َشي سأٌ جٔسؾحء محيَؼؼف وَ
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--ػرُذ جهلل ذٓ ِىعً وجعطغشذٗ ؾذج "  جٜنذَع، فٍُ َؼشفٗ ئال ِٓ قذَع
؛ ؽ. ششوس ِىطرس وِـرؼس ِظـفً جٌرحيب 614عٕٓ جٌطشِزٌ، سلُ: 

 ِظش، ]قىُ جٌْرحين[ : طكُف –جٜنٍيب 

َ َيأُْمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّوا اْْلََماَناِت إىَِل أَْهلَِهاضؼحذل لىٌٗ عىسز جٌٕغحء – : إّنَ اّلّلَ
 :58 

لحي : لحي سعىي جهلل طًٍ جهلل ػٍُٗ و عٍُ ) أيب ٘شَشز سػٍ جهلل ػٕٗ  ػٓ
ِٓ وحٔص ٌٗ ِظٍّس ْقذ ِٓ ػشػٗ أو شٍء فٍُطكٍٍٗ ِٕٗ جٌُىَ لرً أْ ال 
َىىْ دَٕحس وال دسُ٘ ئْ وحْ ٌٗ ػًّ طححل أخز ِٕٗ ذمذس ِظٍّطٗ وئْ دل 

 ٌ،طكُف جٌرخحس-ضىٓ ٌٗ قغٕحش أخز ِٓ عُثحش طحقرٗ فكًّ ػٍُٗ ( 
ذًنوش؛ ٓنمُك: د. ِظـفً  –ػًن، جٌُّحِس ؛ ؽ. دجس جذٓ و2317سلُ: 

 دَد جٌرغح
ػًٍ جٌُذ ِح أخزش قىت »ٚنشز، ػٓ جٌٕيب طًٍ جهلل ػٍُٗ وعٍُ لحي:  ػٓ

عٕٓ -لحي جذى ػُغً جٌطشِزٌ س٘نٗ جهلل ضؼحذل: ٘زج قذَع قغٓ. « ضإدٌ
 –؛ ؽ. ششوس ِىطرس وِـرؼس ِظـفً جٌرحيب جٜنٍيب 1266جٌطشِزٌ، سلُ: 

؛ ؽ. دجس جٌشعحٌس جٌؼحٞنُس، ش: شَؼُد 3562، سلُ: ِظش. وعٕٓ جيب دجود
ًِِ لشٖ ذٍٍٍ، لحي جٌشُخ شَؼُد جْسٔإوؽ يف ٓنمُمٗ:  - ْسٔإوؽج َّذ وح ١َن

دل  -و٘ى جٌرظشٌ-قغٓ ٌغًنٖ، و٘زج ئعٕحد سؾحٌٗ غمحش، ٌىٓ جٜنغٓ 
َظشـ ذغّحػٗ ِٓ ٚنشز. لطحدز: ٘ى جذٓ دػحِس جٌغذوعٍ، وجذٓ أيب ػشوذس: 

(، 2400ٍن: ٘ى جذٓ عؼُذ جٌمـحْ. وأخشؾٗ جذٓ ِحؾٗ )٘ى عؼُذ، وحي
( ِٓ ؿشَك عؼُذ ذٓ 5751(، وجٌٕغحتٍ يف "جٌىربي" )1312) وجٌطشِزٌ
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أيب ػشوذس، هبزج جٔعٕحد. ولحي جٌطشِزٌ: قذَع قغٓ. و٘ى يف "ِغٕذ 
(. وَشهذ ٌٗ قذَع طفىجْ ذٓ أُِس وقذَع أيب أِحِس 20086أ٘نذ" )

 جِضُحْ ذؼذٖ. ج٘ـ
حَ جٌرخحسٌ س٘نٗ جهلل ضؼحذل يف ضشٗنس جٌرحخ: جشطشي جذٓ ِغؼىد جِٔ سوي

ؾحسَس وجٌطّظ طحقرهح عٕس فٍُ جيذٖ وفمذ فأخز َؼـٍ جٌذسُ٘ وجٌذسمهٌن 
ولحي جٌٍهُ ػٓ فالْ فاْ أضً فالْ فٍٍ وػٍٍ ولحي ٘ىزج فحفؼٍىج ذحٌٍمـس، 

طكُف جٌرخحسٌ، وطحخ جٌـالق،  ذحخ قىُ -ولحي جذٓ ػرحط ٥نىٖ 
يف أٍ٘ٗ وِحٌٗ؛ ؽ. دجس ؿىق جٌٕؿحز؛ لحي جٜنحفظ جذٓ قؿش س٘نٗ جهلل  جٞنفمىد

ضؼحذل: ولذ وطٍٗ عفُحْ ذٓ ػُُٕس يف ؾحِؼٗ سوجَس عؼُذ ذٓ ػرذ جٌش٘نٓ 
ػٕٗ، وأخشؾٗ أَؼح عؼُذ ذٓ ِٕظىس ػٕٗ ذغٕذ ٌٗ ؾُذ أْ ذٓ ِغؼىد 

 ٓجشطشي ؾحسَس جخل لىٌٗ "ولحي ذٓ ػرحط ٥نىٖ" وطٍٗ عؼُذ ذٓ ِٕظىس ِ
 431-430\9رذ جٌؼضَض ذٓ سفُغ ػٓ أذُٗ. ج٘ـ فطف جٌرحسٌ ؿشَك ػ

جٜنحفظ جذٓ قؿش س٘نٗ جهلل ضؼحذل: لىٌٗ وجشطشي ذٓ ِغؼىد ؾحسَس  لحي
فحٌطّظ طحقرهح عٕس فٍُ جيذٖ وفمذ فأخز َؼـٍ جٌذسُ٘ وجٌذسمهٌن ولحي 
جٌٍهُ ػٓ فالْ فاْ أضً فالْ فٍٍ وػٍٍ ولغ يف سوجَس جْوػش أضً ذحٞنػٕحز 

سوجَس  ٓء وٌٍىشُّهين ذحٞنىقذز ِٓ جالِطٕحع وعمؾ ٘زج جٌطؼٍُك ِّنؼىن ؾح
أيب رس ػٓ جٌغشخغٍ ولذ وطٍٗ عفُحْ ذٓ ػُُٕس يف ؾحِؼٗ سوجَس عؼُذ ذٓ 
ػرذ جٌش٘نٓ ػٕٗ وأخشؾٗ أَؼح عؼُذ ذٓ ِٕظىس ػٕٗ ذغٕذ ٌٗ ؾُذ أْ ذٓ 
ِغؼىد جشطشي ؾحسَس ذغرؼّحتس دسُ٘ فاِح غحخ طحقرهح وئِح ضشوهح فٕشذٖ 

وَؼـٍ  غ فٍُ جيذٖ فخشؼ هبح ئذل ِغحوٌن ػٕذ عذز ذحذٗ فؿؼً َمرقىال
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وَمىي جٌٍهُ ػٓ طحقرهح فاْ أضً فّين وػٍٍ جٌغشَ وأخشؾٗ جٌـربجين ِٓ 
٘زج جٌىؾٗ أَؼح وفُٗ أىب ذحٞنىقذز لىٌٗ ولحي ٘ىزج فحفؼٍىج ذحٌٍمـس َشًن ئذل 

طظشف فُهح أٔٗ جٔطضع فؼٍٗ يف رٌه ِٓ قىُ جٌٍمـس ٌِٓش ذطؼشَفهح عٕس وجٌ
أْ جيؼً جٌطظشف  ؼىدذؼذ رٌه فاْ ؾحء طحقرهح غشِهح ٌٗ فشأي ذٓ ِغ

طذلس فاْ أؾحص٘ح طحقرهح ئرج ؾحء قظً ٌٗ أؾش٘ح وئْ دل جيض٘ح وحْ 
جْؾش ٌٍّطظذق وػٍُٗ جٌغشَ ٌظحقرهح وئذل رٌه أشحس ذمىٌٗ فٍٍ وػٍٍ أٌ 

وػٍٍ رل  فٍٍ جٌػىجخ وػٍٍ جٌغشجِس وغفً ذؼغ جٌششجـ فمحي ِؼىن لىٌٗ فٍٍ
وجٌزٌ لٍطٗ أوذل ْٔٗ غرص  ٗجٌػىجخ وػٍٍ جٌؼمحخ أٌ أهنّح ِىطغرحْ ٌٗ ذفؼٍ

ِفغشج يف سوجَس ذٓ ػُُٕس وّح ضشي وأِح لىٌٗ يف سوجَس جٌرحخ فٍٍ فّؼٕحٖ 
 .فٍٍ غىجخ جٌظذلس وئمنح قزفٗ ٌٍؼٍُ ذٗ

ولحي ذٓ ػرحط ٥نىٖ غرص ٘زج جٌطؼٍُك يف سوجَس أيب رس فمؾ ػٓ  لىٌٗ
جٌىشُّهين خحطس ولذ وطٍٗ عؼُذ ذٓ ِٕظىس ِٓ ؿشَك ػرذ جٞنغطٍٍّ و

جٌؼضَض ذٓ سفُغ ػٓ أذُٗ أٔٗ جذطحع غىذح ِٓ سؾً ّنىس فؼً ِٕٗ يف جٌضقحَ 
 جٌزٌلحي فأضُص ذٓ ػرحط فمحي ئرج وحْ جٌؼحَ جٞنمرً فحٔشذ جٌشؾً يف جٞنىحْ 

جشطشَص ِٕٗ فاْ لذسش ػٍُٗ وئال ضظذق هبح فاْ ؾحء فخًنٖ ذٌن جٌظذلس 
ـحء جٌذسجُ٘ وأخشؼ دػٍؽ يف ِغٕذ ذٓ ػرحط ٌٗ ذغٕذ طكُف ػٓ ذٓ وئػ

ػرحط لحي جٔظش ٘زٖ جٌؼىجي فشذ َذن هبح ػحِح فاْ ؾحء سهبح فحدفؼهح ئٌُٗ 
جٌرحسٌ:  طفوئال فؿح٘ذ هبح وضظذق فاْ ؾحء فخًنٖ ذٌن جْؾش وجٞنحي. ج٘ـ ف

 ذًنوش –، ؽ. دجس جٞنؼشفس 431-430، ص: 9ؼ: 
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٘ـ( ىف جٌطّهُذ: وأٗنغ 463جٌرب س٘نٗ جهلل )ش جذى ػّش جذٓ ػرذ  لحي
جٌؼٍّحء ػًٍ أْ ػًٍ جٌغحي أْ َشد ِح غً ئذل طحقد جٞنمحعُ ئْ وؾذ 
جٌغرًُ ئذل رٌه وأٔٗ ئرج فؼً رٌه فهٍ ضىذس ٌٗ وخشوؼ ػٓ رٔرٗ وجخطٍفىج 

 ٓفُّح َفؼً ّنح غً ئرج جفطشق أً٘ جٌؼغىش ودل َظً ئٌُهُ فمحي ٗنحػس ِ
جِٔحَ ٙنغٗ وَطظذق ذحٌرحلٍ و٘زج ِز٘د جٌض٘شٌ  أً٘ جٌؼٍُ َذفغ ئذل

وِحٌه وجْوصجػٍ وجٌٍُع وجٌػىسٌ وسوي رٌه ػٓ ػحذذز ذٓ جٌظحِص 
وِؼحوَس ذٓ أيب عفُحْ وجٜنغٓ جٌرظشٌ و٘ى َشرٗ ِز٘د جذٓ ِغؼىد وجذٓ 
ػرحط ْهنّح وحٔح َشَحْ أْ َطظذق ذحٞنحي جٌزٌ ال َؼشف طحقرٗ ... روش 

ٓ أص٘ش جذٓ ػرذ جهلل لحي غضج ِحٌه ذٓ ػرذ جهلل قذغٕح أذى فؼحٌس ػ ُذعٕ
جٝنػؼٍّ أسع جٌشوَ فؼً سؾً ِحتس دَٕحس فأضً هبح ِؼحوَس ذٓ أيب عفُحْ فأىب 
أْ َمرٍهح ولحي لذ ٔفش جٛنُش وضفشق فخشؼ فٍمٍ ػرحدز ذٓ جٌظحِص فزوش 

فاْ  حٌرمُسرٌه ٌٗ فمحي جسؾغ ئٌُٗ فمً ٌٗ خز ٙنغهح أٔص مث ضظذق أٔص ذ
هبُ ٗنُؼح فأضً ِؼحوَس فأخربٖ فمحي ْْ وٕص أٔح أفٕطُطه هبزج وحْ  جهلل ػحدل

أقد ئرل ِٓ وزج ووزج ولذ أٗنؼىج يف جٌٍمـس ػًٍ ؾىجص جٌظذلس هبح ذؼذ 
جٌطؼشَف وجٔمـحع طحقرهح وؾؼٍىٖ ئرج ؾحء ٢نًنج ذٌن جْؾش وجٌؼّحْ 

، ؽ. 25-23: ص، 2جٌطّهُذ، ؼ: –ووزٌه جٌغظىخ وذحهلل وجٌطىفُك 
 جٞنغشخ -ّىَ جْولحف وجٌشإوْ جٔعالُِس وصجسز ػ

، ص: 5٘ـ( س٘نٗ جهلل ضؼحذل يف صجد جٞنؼحد، ؼ: 751جذٓ جٌمُُ )ش لحي
ِىطرس جٞنٕحس جٔعالُِس، جٌىىَص:  -، ؽ. ِإعغس جٌشعحٌس، ذًنوش 690

فاْ لًُ: فّح ضمىٌىْ يف وغد جٌضجُٔس ئرج لرؼطٗ، مث ضحذص ً٘ جيد ػٍُهح 
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 ػًٍسد ِح لرؼطٗ ئذل أسذحذٗ، أَ َـُد ٟنح، أَ ضظذق ذٗ؟ لًُ ٘زج َٕرين 
لحػذز ػظُّس ِٓ لىجػذ جٔعالَ، وٍ٘ أْ ِٓ لرغ ِح ٌُظ ٌٗ لرؼٗ 
ششػح، مث أسجد جٌطخٍض ِٕٗ، فاْ وحْ جٞنمرىع لذ أخز ذغًن سػً طحقرٗ، 
وال جعطىىف ػىػٗ سدٖ ػٍُٗ. فاْ ضؼزس سدٖ ػٍُٗ، لؼً ذٗ دَٕح َؼٍّٗ ػٍُٗ، 

طحس فاْ ضؼزس رٌه، سدٖ ئذل وسغطٗ، فاْ ضؼزس رٌه، ضظذق ذٗ ػٕٗ، فاْ جخ
طحقد جٜنك غىجذٗ َىَ جٌمُحِس، وحْ ٌٗ. وئْ أىب ئال أْ َأخز ِٓ قغٕحش 
جٌمحذغ، جعطىىف ِٕٗ ٔظًن ِحٌٗ، ووحْ غىجخ جٌظذلس ٌٍّطظذق هبح، وّح 

 سػٍ جهلل ػٕهُ. ج٘ـ -غرص ػٓ جٌظكحذس 
٘ـ( س٘نٗ جهلل ضؼحذل: )وػشف( أٌ ٔحدي ػٍُهح 1088جٜنظىفٍ ) لحي

أْ ػٍُ أْ طحقرهح ال َـٍرهح أو أهنح ضفغذ  قُع وؾذ٘ح، ويف ججملحِغ )ئذل
ئْ ذمُص وحالؿؼّس( وجٌػّحس ... )فُٕطفغ( جٌشجفغ )هبح ٌى فمًنج وئال ضظذق 

فاهنح  ٍهبح ػًٍ فمًن وٌى ػًٍ أطٍٗ وفشػٗ وػشعٗ، ئال ئرج ػشف أهنح ٌزِ
ضىػغ يف ذُص جٞنحي( ضحضشخحُٔس ... فاْ ؾحء ِحٌىهح( ذؼذ جٌطظذق )خًن ذٌن 

جٌذس جٞنخطحس، ص: –ٗ وٌى ذؼذ ٘الوهح( وٌٗ غىجهبح )أو ضؼُّٕٗ(. ئؾحصز فؼٍ
 ، ؽ. دجس جٌىطد جٌؼٍُّس355
(: )ػٍُٗ دَىْ وِظحدل ؾهً أسذحهبح 356أَؼح )جٌذس جٞنخطحس، ص:  ولحي

وأَظ( ِٓ ػٍُٗ رٌه )ِٓ ِؼشفطهُ فؼٍُٗ جٌطظذق ذمذس٘ح ِٓ ِحٌٗ وئْ 
ذُٕهُ خالفح، وّٓ يف جعطغشلص ٗنُغ ِحٌٗ( ٘زج ِز٘د أطكحذٕح ال ٔؼٍُ 

َذٖ ػشوع ال َؼٍُ ِغطكمُهح جػطرحسج ٌٍذَىْ ذحالػُحْ )و( ِىت فؼً رٌه 
 )عمؾ ػٕٗ جٞنـحٌرس( ِٓ أطكحخ جٌذَىْ )يف جٌؼمىب( ٠نطىب. ج٘ـ
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، 4٘ـ( س٘نٗ جهلل ضؼحذل ٓنطٗ ىف سد جحملطحس، ؼ: 1252جذٓ ػحذذَٓ )ش لحي
ُ، فٍى ػٍّهُ ٌضِٗ ِح ٔظٗ: )لىٌٗ: ؾهً أسذحهبح( َشًّ وسغطه 283ص: 

جٌذفغ ئٌُهُ؛ ْْ جٌذَٓ طحس قمهُ. ويف جٌفظىي جٌؼالُِس: ِٓ ٌٗ ػًٍ آخش 
دَٓ فـٍرٗ ودل َؼـٗ فّحش سخ جٌذَٓ دل ضرك ٌٗ خظىِس يف جِخشز ػٕذ 
أوػش جٞنشحَخ؛ ْهنح ذغرد جٌذَٓ ولذ جٔطمً ئذل جٌىسغس. وجٞنخطحس أْ جٝنظىِس 

ٍىجسظ. لحي ١نّذ ذٓ جٌفؼً: ِٓ ضٕحوي يف جٌظٍُ ذحٞنٕغ ٌٍُّص، ويف جٌذَٓ ٌ
ِحي غًنٖ ذغًن ئرٔٗ مث سد جٌرذي ػًٍ وجسغٗ ذؼذ ِىضٗ ذشب ػٓ جٌذَٓ وذمٍ 

وجالعطغفحس وجٌذػحء ٌٗ. ج٘ـ.  طىذسقك جٞنُص ٌظٍّٗ ئَحٖ، وال َربأ ػٕٗ ئال ذحٌ
)لىٌٗ: فؼٍُٗ جٌطظذق ذمذس٘ح ِٓ ِحٌٗ( أٌ جٝنحص ذٗ أو جٞنطكظً ِٓ 

٘زج ئْ وحْ ٌٗ ِحي. ويف جٌفظىي جٌؼالُِس: ٌى دل َمذس جٞنظحدل. ج٘ـ. ؽ و
ػًٍ جْدجء ٌفمشٖ أو ٌٕغُحٔٗ أو ٌؼذَ لذسضٗ لحي شذجد وجٌٕحؿفٍ س٘نهّح جهلل 
ضؼحذل: ال َإجخز ذٗ يف جِخشز ئرج وحْ جٌذَٓ ٖنٓ ِطحع أو لشػح، وئْ وحْ 
غظرح َإجخز ذٗ يف جِخشز، وئْ ٔغٍ غظرٗ، وئْ ػٍُ جٌىجسظ دَٓ ِىسغٗ 
وجٌذَٓ غظد أو غًنٖ فؼٍُٗ أْ َمؼُٗ ِٓ جٌطشوس، وئْ دل َمغ فهى ِإجخز 
ذٗ يف جِخشز، وئْ دل جيذ جٞنذَىْ وال وجسغٗ طحقد جٌذَٓ وال وجسغٗ 

 .وجسغٗ ػٓ طحقد جٌذَٓ ذشب يف جِخشز أوفطظذق جٞنذَىْ 
فُّٓ ػٍُٗ دَىْ وِظحدل ؾهً أسذحهبح )لىٌٗ: وّٓ يف َذٖ ػشوع ال  ِـٍد

مُهح( َشًّ ِح ئرج وحٔص ٌمـس ػٍُ قىّهح، وئْ وحٔص غًن٘ح َؼٍُ ِغطك
فحٌظح٘ش وؾىخ جٌطظذق ذأػُحهنح أَؼح )لىٌٗ: عمؾ ػٕٗ جٞنـحٌرس ئخل( وأٔٗ 
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ؾهً أسذحذٗ،  ذوجهلل ضؼحذل أػٍُ؛ ْٔٗ ّنٕضٌس جٞنحي جٌؼحتغ وجٌفمشجء ِظشفٗ ػٕ
 وذحٌطىذس َغمؾ ئمث جٔلذجَ ػًٍ جٌظٍُ ؽ. ج٘ـ

جود، فمحي: قذغٕح ١نّذ ذٓ جٌؼالء، أخربٔح جذٓ ئدسَظ، جِٔحَ جذى د سوي
أخربٔح ػحطُ ذٓ وٍُد، ػٓ أذُٗ ػٓ سؾً ِٓ جْٔظحس، لحي:  خشؾٕح ِغ 

طًٍ جهلل -يف ؾٕحصز، فشأَص سعىي جهلل  -طًٍ جهلل ػٍُٗ وعٍُ-سعىي جهلل 
 وعغو٘ى ػًٍ جٌمرب َىطٍ جٜنحفش: "أوعغ ِٓ لرً سؾٍُٗ، أ -ػٍُٗ وعٍُ

، فٍّح سؾغ جعطمرٍٗ دجػٍ جِشأز، فؿحء، وؾٍء ذحٌـؼحَ فىػغ ِٓ لرً سأعٗ"
طًٍ جهلل ػٍُٗ -َذٖ، مث وػغ جٌمىَ فأوٍىج، ففـٓ آذحؤٔح وسعىي جهلل 

ٍَىن ٌمّس يف فّٗ، مث لحي: "أؾذ ٜنُ شحز أخزش ذغًن ئرْ أٍ٘هح"  -وعٍُ
فأسعٍص جٞنشأز: َح سعىي جهلل، ئين أسعٍص ئذل جٌٕمُغ ضشطشي رل شحز، فٍُ 

، فحسعٍص ئذل ؾحس رل لذ جشطشي شحز: أْ أسعً هبح ئرل ذػّٕهح فٍُ أؾذ
طًٍ جهلل -َىؾذ، فأسعٍص ئذل جِشأضٗ، فأسعٍص ئرل هبح، فمحي سعىي جهلل 

؛ ؽ. دجس 3332عٕٓ جيب دجود، سلُ: --: "أؿؼُّٗ جْعحسي" -ػٍُٗ وعٍُ
ِِ -جٌشعحٌس جٌؼحٞنُس، ش: شَؼُد جْسٔإوؽ  َّذ وح  لشٖ ذٍٍٍ ١ًَن

ٌشُخ شؼُد جْسٔإوؽ س٘نٗ جهلل ضؼحذل يف ٓنمُمٗ: ئعٕحدٖ لىٌ ِٓ ج لحي
فهى وأذىٖ طذولحْ ال ذأط  -و٘ى جذٓ شهحخ -أؾً ػحطُ ذٓ وٍُد 

هبّح. جذٓ ئدسَظ: ٘ى ػرذ جهلل. وأخشؾٗ ١نّذ ذٓ جٜنغٓ جٌشُرحين يف 
( و 22509، وأ٘نذ )168/ 4"جِغحس" وّح يف "ٔظد جٌشجَس" 

( 3006( و )3005شـ ِشىً جِغحس" )"ش يف(، وجٌـكحوٌ 23465)
( و 4764( و )4763، وجٌذجسلـىن )208/ 4ويف "ششـ ِؼحين جْغحس" 
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ِٓ  310/ 6، ويف "جٌذالتً" 335/ 5(، وجٌرُهمٍ يف "جٌغٕٓ" 4765)
 ؿشق ػٓ ػحطُ ذٓ وٍُد، ذٗ. ج٘ـ

، ؽ. دجس 752، 750جِٔحَ ١نّذ س٘نٗ جهلل ضؼحذل )وطحخ جِغحس  لحي
 :جٌٕىجدس

٘ـ(: ففٍ ٘زج 321جِٔحَ أذى ؾؼفش جٌـكحوٌ س٘نٗ جهلل ضؼحذل ) لحي
 -جٜنذَع أْ سعىي جهلل طًٍ جهلل ػٍُٗ وعٍُ أِش ذاؿؼحَ جٌشحز جْعحسي

وُ٘ ٣نٓ ْنىص جٌظذلس ػٍُهُ ّنػٍهح، ودل َأِش ُنرغهح ٌٍزٌ رُنص وٍ٘ 
ػًٍ ٍِىٗ ٌُأخز٘ح  وٍ٘ وزٌه؛ ويف رٌه ِح لذ دي ػًٍ جسضفحع ٍِىٗ 

وػًٍ ولىع ٍِه ِٓ أقذظ فُهح ِح أقذظ ِٓ جٌزذف وجٌشٍ  ػٕهح 
وّح َمىي رٌه ِٓ َمىٌٗ ِٓ أً٘ جٌؼٍُ، ِٕهُ: أذى قُٕفس  -ػٍُهح

 ، ؽ. جٌشعحٌس3006وأطكحذٗ. ج٘ـ ششـ ِشىً جِغحس، سلُ جٜنذَع: 
: فطٕضٖ سعىي جهلل طًٍ جهلل ػٍُٗ وعٍُ ػٓ أوٍهح ودل َأِش ذـشقهح ذً ولحي

ئر أِشُ٘ أْ َـؼّى٘ح جْعحسي. فهزج قىُ سعىي  -أِشُ٘ ذحٌظذلس هبح
جهلل طًٍ جهلل ػٍُٗ وعٍُ يف جٌٍكُ جٜنالي ئرج غظد فحعطهٍه. ج٘ـ ششـ 

 ، ؽ. ػحدل جٌىطد6408ِؼحىن جِغحس، سلُ جٜنذَع: 
لحي: "ِٓ أقُح أسػح  -طًٍ جهلل ػٍُٗ وعٍُ  -عؼُذ ذٓ صَذ، ػٓ جٌٕيب  ػٓ

؛ ؽ. 3073عٕٓ جيب دجود، سلُ: --ُِطس فهٍ ٌٗ، وٌُظ ٌؼشق ظحدل قك" 
ًِِ لشٖ ذٍٍٍ، لحي  -دجس جٌشعحٌس جٌؼحٞنُس، ش: شَؼُد جْسٔإوؽ  َّذ وح ١َن

 ٕٗجٌشُخ شَؼُد جْسٔإوؽ س٘نٗ جهلل ضؼحذل: ئعٕحدٖ طكُف ... وقغ
 (. ج٘ـ1433جٌطشِزٌ )
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جذى دجود فمحي: قذغٕح ئذشجُُ٘ ذٓ ِشوجْ، قذغٕح أيب، قذغٕح ِغٍُ ذٓ  سوي
ٍ، قذغٕح ٘شحَ ذٓ ػشوز، ػٓ أذُٗ ػٓ ػحتشس: أْ سؾال جذطحع خحٌذ جٌض٤ن

غالِح، فألحَ ػٕذٖ ِح شحء جهلل أْ َمُُ، مث وؾذ ذٗ ػُرح، فخحطّٗ ئذل جٌٕيب 
جهلل لذ جعطغً  ي، فشدز ػٍُٗ، فمحي جٌشؾً: َح سعى-طًٍ جهلل ػٍُٗ وعٍُ-

. : "جٝنشجؼ ذحٌؼّحْ"-طًٍ جهلل ػٍُٗ وعٍُ  -غالٍِ، فمحي سعىي جهلل 
؛ ؽ. 3510عٕٓ جيب دجود، سلُ: --لحي أذى دجود: ٘زج ئعٕحد ٌُظ ذزجن. 

ًِِ لشٖ ذٍٍٍ، لحي  -دجس جٌشعحٌس جٌؼحٞنُس، ش: شَؼُد جْسٔإوؽ  َّذ وح ١َن
 جْسٔإوؽ س٘نٗ جهلل ضؼحذل: قذَع قغٓ. ج٘ـ

جٌطشِزٌ س٘نٗ جهلل ضؼحذل، فمحي: قذغٕح ١نّذ ذٓ جٞنػىن لحي: قذغٕح  وسوي
[ جٌؼمذٌ، ػٓ جذٓ أيب رتد، ػٓ 574، وأذى ػحِش ]ص:ػػّحْ ذٓ ػّش

أْ سعىي جهلل طًٍ جهلل ػٍُٗ »٢نٍذ ذٓ خفحف، ػٓ ػشوز، ػٓ ػحتشس، 
٘زج قذَع قغٓ طكُف، ولذ سوٌ «: وعٍُ لؼً أْ جٝنشجؼ ذحٌؼّحْ

عٕٓ --غًن ٘زج جٌىؾٗ، وجٌؼًّ ػًٍ ٘زج ػٕذ أً٘ جٌؼٍُ  ٓ٘زج جٜنذَع ِ
 –ِىطرس وِـرؼس ِظـفً جٌرحيب جٜنٍيب ؛ ؽ. ششوس 1285جٌطشِزٌ، سلُ: 

 ِظش
٘ـ(: فىجتذ جٌؼٌن جٞنغظىذس ضحذؼس ٟنح 1250جٌشىوحين س٘نٗ جهلل ضؼحذل ) لحي

فىّح جيد سد جٌؼٌن جٞنغظىذس ئذل جٞنحٌه وزٌه جيد سد فىجتذ٘ح ئٌُٗ وِٓ 
خحٌف يف ٘زج فٍُظ ذُذٖ سوجَس وال دسجَس وأِح جالعطذالي ُنذَع جٝنشجؼ 

فحن أٔٗ وجسد يف ِمرىػس  ذارْ جٌششع فىُف َظف جٜنحق ذحٌؼّحْ فال خي
جٌؼٌن جٞنغظىذس هبح وِؼٍىَ أْ جٌغحطد ػحِٓ ػًٍ وً قحي فىُف َغطكك 
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ػىػح و٘ى جٝنشجؼ يف ِمحذٍس ػّحٔٗ وذحٛنٍّس فهزج ِٓ وػغ جٌذًٌُ يف غًن 
ِىػؼٗ ... فُحهلل جٌؼؿد ِٓ ِػً ٘زٖ جٞنمحالش جٌيت ديؿهح جٌغّغ وَشد٘ح 

، ؽ. دجس جذٓ 657-656، ص: 1جٌغًُ جٛنشجس، ؼ: –ششع. جٌؼمً وجٌ
 قضَ
٘ـ(: لحي: "وِٓ غظد أٌفح فحشطشي 593جٞنشغُٕحين س٘نٗ جهلل ضؼحذل ) لحي

هبح ؾحسَس فرحػهح ذأٌفٌن مث جشطشي ذحٌْفٌن ؾحسَس فرحػهح ذػالغس آالف دسُ٘ 
ج فأٗ َطظذق َنُّغ جٌشذف، و٘زج ػٕذمهح" وأطٍٗ أْ جٌغحطد أو جٞنىدع ئر

خالفح ْيب  ذمهح،ضظشف يف جٞنغظىخ أو جٌىدَؼس وسذف ال َـُد ٌٗ جٌشذف ػٕ
َىعف، ولذ ِشش جٌذالتً وؾىجهبّح يف جٌىدَؼس أظهش؛ ْٔٗ ال َغطٕذ جٞنٍه 

 .ئذل ِح لرً جٌطظشف الٔؼذجَ عرد جٌؼّحْ فٍُ َىٓ جٌطظشف يف ٍِىٗ
ٌن فمىٌٗ يف ٘زج ظح٘ش فُّح َطؼٌن ذحٔشحسز، أِح فُّح ال َطؼٌن وحٌػّٕ مث

جٌىطحخ "جشطشي هبح" ئشحسز ئذل أْ جٌطظذق ئمنح جيد ئرج جشطشي هبح ؤمذ 
ِٕهح جٌػّٓ. أِح ئرج أشحس ئٌُهح ؤمذ ِٓ غًن٘ح أو ٔمذ ِٕهح وأشحس ئذل غًن٘ح 

ْْ جٔشحسز ئرج  شخٍ؛أو أؿٍك ئؿاللح ؤمذ ِٕهح َـُد ٌٗ، و٘ىزج لحي جٌى
ذحٌٕمذ ٌُطكمك جٝنرع. ولحي ذؼغ وحٔص ال ضفُذ جٌطؼٌُن ال ذذ أْ َطأوذ 

ِشحخيٕح س٘نهُ جهلل: ال َـُد ٌٗ لرً أْ َؼّٓ، ووزج ذؼذ جٌؼّحْ ذىً 
 .قحي، و٘ى جٞنخطحس ٔؿالق جٛنىجخ يف جٛنحِؼٌن وجٞنرغىؽ

: "وئْ جشطشي ذحٌْف ؾحسَس ضغحوٌ أٌفٌن فى٘رهح أو ؿؼحِح فأوٍٗ دل لحي
ح َطرٌن ػٕذ جٓنحد جٛنٕظ. َطظذق ذشٍء"، و٘زج لىٟنُ ٗنُؼح؛ ْْ جٌشذف ئمن
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 -، ؽ. دجس جقُحء جٌطشجظ جٌؼشيب 299-298، ص: 4جٟنذجَس، ؼ: –
 ٌرٕحْ –ذًنوش 

٘ـ(: )وأِح( طفس جٞنٍه جٌػحذص 587جٌىحعحين س٘نٗ جهلل ضؼحذل )ش  لحي
ٌٍغحطد يف جٞنؼّىْ: فال خالف ذٌن أطكحذٕح يف أْ جٞنٍه جٌػحذص ٌٗ َظهش 

ذحػٗ، أو و٘رٗ، أو ضظذق ذٗ لرً أدجء يف قك ٔفحر جٌطظشفحش، قىت ٌى 
 ٍفىججٌؼّحْ َٕفز، وّح ضٕفز ٘زٖ جٌطظشفحش يف جٞنشطشي ششجء فحعذج، وجخط

يف أٔٗ ً٘ َرحـ ٌٗ جالٔطفحع ذٗ ذأْ َأوٍٗ ذٕفغٗ، أو َـؼّٗ غًنٖ لرً أدجء 
سػٍ  -جٌؼّحْ، فارج قظً فُٗ فؼً ً٘ َطظذق ذحٌفؼً؟ لحي أذى قُٕفس 

: ال حيً ٌٗ جالٔطفحع، قىت َشػٍ طحقرٗ، -ٗ جهلل س٘ن -و١نّذ  -جهلل ػٕٗ 
: حيً - جهللس٘نٗ  -وئْ وحْ فُٗ فؼً َطظذق ذحٌفؼً، ولحي أذى َىعف 

ٌٗ جالٔطفحع وال ٍَضِٗ جٌطظذق ذحٌفؼً ئْ وحْ فُٗ فؼً، و٘ى لىي جٜنغٓ 
وصفش س٘نهّح جهلل و٘ى جٌمُحط، ولىي أيب قُٕفس و١نّذ س٘نهّح جهلل 

 .جعطكغحْ
حط أْ جٞنغظىخ ِؼّىْ ال شه فُٗ، و٘ى ٣نٍىن ٌٍغحطد ِٓ وؾٗ( جٌمُ)

ولص جٌغظد ػًٍ أطً أطكحذٕح، فال ِؼىن ٌٍّٕغ ِٓ جالٔطفحع وضىلُف 
جٜنً ػًٍ سػح غًن جٞنحٌه، وّح يف عحتش أِالوٗ، وَـُد ٌٗ جٌشذف؛ ْٔٗ 
سذف ِح ٘ى ِؼّىْ و٣نٍىن، وسذف ِح ٘ى ِؼّىْ غًن ٣نٍىن َـُد ٌٗ 

 .جٞنٍّىن جٞنؼّىْ أوذل فشذف ٔزوش،ػٕذٖ ٞنح 
أػحفٗ لىَ ِٓ  -ػٍُٗ جٌظالز وجٌغالَ  -وؾٗ( جالعطكغحْ ِح سوٌ أٔٗ )

ديؼغٗ وال  -ػٍُٗ جٌظالز وجٌغالَ  -جْٔظحس فمذِىج ئٌُٗ شحز ِظٍُس فؿؼً 
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ئْ ٘زٖ جٌشحز ٌطخربين أهنح رُنص : »-ػٍُٗ جٌظالز وجٌغالَ  -َغُغٗ، فمحي 
ػٍُٗ  -فمحي  ٕهح،ٌٕح رُنٕح٘ح ٌٕشػُٗ ذػّ ذغًن قك، فمحٌىج: ٘زٖ جٌشحز ٛنحس

ذأْ  -ػٍُٗ جٌظالز وجٌغالَ  -، أِش «أؿؼّى٘ح جْعحسي -جٌظالز وجٌغالَ 
َـؼّى٘ح جْعحسي ، ودل َٕطفغ ذٗ وال أؿٍك ْطكحذٗ جالٔطفحع هبح، وٌى وحْ 
قالال ؿُرح ْؿٍك ِغ خظحططهُ وشذز قحؾطهُ ئذل جْوً، وْْ جٌـُد 

 .ه جٞنـٍكال َػرص ئال ذحٞنٍ
٘زج جٞنٍه شرهس جٌؼذَ؛ ْٔٗ َػرص ِٓ ولص جٌغظد ذـشَك جالعطٕحد،  ويف

وجٞنغطٕذ َظهش ِٓ وؾٗ وَمطظش ػًٍ جٜنحي ِٓ وؾٗ، فىحْ يف وؾىدٖ ِٓ 
ولص جٌغظد شرهس جٌؼذَ، فال َػرص ذٗ جٜنً وجٌـُد، وْْ جٞنٍه ِٓ وؾٗ 

رع، وْْ قظً ذغرد ١نظىس، أو ولغ ١نظىسج ذحذطذجتٗ، فال خيٍى ِٓ خ
جالٔطفحع لرً جٔسػحء َإدٌ ئذل ضغٍُؾ جٌغفهحء ػًٍ أوً أِىجي  ذحقسئ

 .جٌٕحط ذحٌرحؿً، وفطف ذحخ جٌظٍُ ػًٍ جٌظٍّس، و٘زج ال جيىص
وػًٍ ٘زج خيشؼ ِح ئرج غظد أٌفح فحشطشي ؾحسَس فرحػهح ذأٌفٌن، مث  ...

يف جشطشي ذحٌْفٌن ؾحسَس فرحػهح ذػالغس آالف أٔٗ َطظذق َنُّغ جٌشذف 
ال ٍَضِٗ جٌطظذق ذشٍء؛ ْٔٗ سذف  -س٘نٗ جهلل  -لىٟنّح، وػٕذ أيب َىعف 

 دِؼّىْ ٣نٍىن؛ ْٔٗ ػٕذ أدجء جٌؼّحْ ديٍىٗ ِغطٕذج ئذل ولص جٌغظ
و٠نشد جٌؼّحْ َىفٍ ٌٍـُد، فىُف ئرج جؾطّغ جٌؼّحْ وجٞنٍه ومهح 
َمىالْ جٌـُد وّح ال َػرص ذذوْ جٌؼّحْ ال َػرص ذذوْ جٞنٍه ِٓ ؿشَك 

 .وذل، ويف ٘زج جٞنٍه شرهس جٌؼذَ ػًٍ ِح ذُٕح فُّح ضمذَ، فال َفُذ جٌـُدجْ
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وػًٍ ٘زج خيشؼ ِح ئرج خٍؾ جٞنغطىدع ئقذي جٌىدَؼطٌن ذحْخشي خٍـح  ...
ٌىٓ ال  -س٘نٗ جهلل  -ال َطُّض: أْ جٞنخٍىؽ َظًن ٍِىح ٌٗ ػٕذ أيب قُٕفس 

 .حذلَـُد ٌٗ، قىت َشػٍ طحقرٗ ػًٍ ِح ٔزوشٖ ئْ شحء جهلل ضؼ
جشطشي ذحٌذسجُ٘ جٞنغظىذس شُثح ً٘ حيً ٌٗ جالٔطفحع ذٗ أو ٍَضِٗ  وٌى

 . جٌطظذق؟
وؾؼً رٌه ػًٍ أسذؼس أوؾٗ: ئِح أْ َشًن  -س٘نٗ جهلل  -جٌىشخٍ  روش

ئٌُهح وَٕمذ ِٕهح، وئِح أْ َشًن ئٌُهح وَٕمذ ِٓ غًن٘ح، وئِح أْ َشًن ئذل 
ٕهح، وئرج غرص جٌـُد يف غًن٘ح وَٕمذ ِٕهح، وئِح أْ َـٍك ئؿاللح وَٕمذ ِ

وجٌٕمذ  هحجٌىؾىٖ وٍهح، ئال يف وؾٗ وجقذ و٘ى أْ جيّغ ذٌن جٔشحسز ئٌُ
ِٕهح، وروش أذى ٔظش جٌظفحس وجٌفمُٗ أذى جٌٍُع س٘نهّح جهلل أٔٗ َـُد يف 

أٔٗ ال َـُد يف  -س٘نٗ جهلل  -جٌىؾىٖ وٍهح، وروش أذى ذىش جٔعىحف 
 .جٌىؾىٖ وٍهح و٘ى جٌظكُف

 ٔظش وأيب جٌٍُع س٘نهّح جهلل ضؼحذل أْ جٌىجؾد يف رِس وؾٗ( لىي أيب)
جٞنشطشٌ دسجُ٘ ِـٍمس، وجٞنٕمىدز ذذي ػّح يف جٌزِس، أِح ػٕذ ػذَ جٔشحسز 
فظح٘ش، ووزج ػٕذ جٔشحسز؛ ْْ جٔشحسز ئذل جٌذسجُ٘ ال ضفُذ جٌطؼٌُن، 

 ـٍمس،فحٌطكمص جٔشحسز ئٌُهح ذحٌؼذَ، فىحْ جٌىجؾد يف رِطٗ دسجُ٘ ِ
ُ٘ جٞنٕمىدز ذذال ػٕهح، فال خيرع جٞنشطشي، وجٌىشخٍ وزٌه َمىي: وجٌذسج

ئرج دل ضطأوذ جٔشحسز ّنإوذ و٘ى جٌٕمذ ِٕهح فارج ضأوذش ذحٌٕمذ ِٕهح ضؼٌن 
 .جٞنشحس ئٌُٗ، فىحْ جٞنٕمىد ذذي جٞنشطشي، فىحْ خرُػح
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وؾٗ( لىي أيب ذىش أٔٗ جعطفحد ذحٜنشجَ ٍِىح ِٓ ؿشَك جٜنمُمس، أو جٌشرهس )
فُػرص جٝنرع، و٘زج ْٔٗ ئْ أشحس ئذل جٌذسجُ٘ جٞنغظىذس فحٞنشحس ئٌُٗ ئْ وحْ 
ال َطؼٌن يف قك جالعطكمحق َطؼٌن يف قك ؾىجص جٌؼمذ ّنؼشفس ؾٕظ جٌٕمذ 

ِٓ غًن٘ح. وئْ دل  وولذسٖ، فىحْ جٞنٕمىد ذذي جٞنشطشي ِٓ وؾٗ ٔمذ ِٕهح، أ
َشش ئٌُهح ؤمذ ِٕهح، فمذ جعطفحد ذزٌه عالِس جٞنشطشي فطّىٕص جٌشرهس 
فُخرع جٌشذف، وئؿالق جٛنىجخ يف جٛنحِؼٌن وجٞنؼحسذس دًٌُ طكس ٘زج 
جٌمىي، وِٓ ِشحخيٕح ِٓ جخطحس جٌفطىي يف صِحٕٔح ذمىي جٌىشخٍ ضُغًنج ٌِٓش 

ئذل جٌطٕضٖ وجالقطُحؽ،  شخػًٍ جٌٕحط الصدقحَ جٜنشجَ، وؾىجخ جٌىطد أل
وجهلل ضؼحذل أػٍُ. وْْ دسجُ٘ جٌغظد ِغطكمس جٌشد ػًٍ طحقرهح، وػٕذ 
جالعطكمحق َٕفغخ جٌؼمذ ِٓ جْطً، فطرٌن أْ جٞنشطشي وحْ ِمرىػح ذؼمذ 

، 155-153، ص: 7ذذجتغ جٌظٕحتغ، ؼ: –فحعذ، فٍُ حيً جالٔطفحع ذٗ. 
 ؽ. دجس جٌىطد جٌؼٍُّس

٘ـ(: وأِح جٌػحين،  743ٍ س٘نٗ جهلل ضؼحذل )جٞنطىىف: فخش جٌذَٓ جٌضٍَؼ لحي
و٘ى ِح ئرج ضظشف يف جٞنغظىخ أو جٌىدَؼس وسذف فهى ػًٍ وؾىٖ ئِح أْ 
َىىْ ِح َطؼٌن ذحٌطؼٌُن وحٌؼشوع أو ال َطؼٌن وحٌٕمذَٓ، فاْ وحْ ٣نح َطؼٌن 

صجد ػًٍ لذس  فُّحال حيً ٌٗ جٌطٕحوي ِٕٗ لرً ػّحْ جٌمُّس وذؼذٖ حيً ئال 
ُّس، و٘ى جٌشذف جٞنزوىس ٕ٘ح فأٗ ال َـُد ٌٗ وَطظذق ذٗ؛ ْْ جٌؼمذ جٌم

 .َطؼٍك فُّح َطؼٌن قىت َٕفغخ جٌؼمذ ذحٟنالن لرً جٌمرغ فطّىٓ جٝنرع فُٗ
وحْ ٣نح ال َطؼٌن فمذ لحي جٌىشخٍ: ئٔٗ ػًٍ أسذؼس أوؾٗ أِح ئْ أشحس  وئْ

ٔمذ ِٕٗ أو أشحس ئٌُٗ ؤمذ ِٕٗ أو أشحس ئٌُٗ ؤمذ ِٓ غًنٖ أو أؿٍك ئؿاللح و
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ئذل غًنٖ ؤمذ ِٕٗ، ويف وً رٌه َـُد ٌٗ ئال يف جٌىؾٗ جْوي، و٘ى ِح ئرج 
فُغطىٌ وؾىد٘ح،  طؼٌُنأشحس ئٌُٗ ؤمذ ِٕٗ؛ ْْ جٔشحسز ئٌُٗ ال ضفُذ جٌ

 .وػذِهح ئال ئرج ضأوذ ذحٌٕمذ ِٕهح
ال َـُد ذىً قحي أْ َطٕحوي ِٕٗ لرً أْ  -س٘نهُ جهلل  -ِشحخيٕح:  ولحي

وذؼذ جٌؼّحْ ال َـُد جٌشذف ذىً قحي، و٘ى جٞنخطحس، وئؿالق  َؼّٓ
جٛنىجخ يف جٛنحِؼٌن وجٞنؼحسذس َذي ػًٍ رٌه ووؾهٗ أٔٗ ذحٌٕمذ ِٕٗ جعطفحد 

جٌمذس  كعالِس جٞنشطشٌ وذحٔشحسز جعطفحد ؾىجص جٌؼمذ ٌطؼٍك جٌؼمذ ذٗ يف ق
وجٌىطف فطػرص فُٗ شرهس جٜنشِس ٞنٍىٗ ذغرد خرُع وجخطحس ذؼؼهُ 

ىي ػًٍ لىي جٌىشخٍ يف صِحٕٔح ٌىػشز جٜنشجَ، و٘زج وٍٗ ػًٍ لىٟنّح، جٌفط
–ال َطظذق ذشٍء ِٕٗ، وجٌىؾٗ ِح ذُٕح.  -س٘نٗ جهلل  -وػٕذ أيب َىعف 

 ىالق،ذ -، ؽ. جٞنـرؼس جٌىربي جًِْنَس 226، ص: 5ضرٌُن جٜنمحتك، ؼ: 
 جٌمح٘شز

حْ ػٕذ ٘ـ( س٘نٗ جهلل ضؼحذل: وئرج و483مشظ جْتّس جٌغشخغٍ )ش  لحي
فأٔفك  –دسجُ٘ أو دٔحًٔن، أو شٍء ِٓ جٞنىًُ، أو جٞنىصوْ  –جٌشؾً ودَؼس 

 –جػطرحسج ٌٍرؼغ ذحٌىً  –ؿحتفس ِٕهّح يف قحؾطٗ: وحْ ػحِٕح ٞنح أٔفك ِٕهح 
وّنح أٔفك دل  ٌه،وٌى دل َظش ػحِٕح ٞنح ذمٍ ِٕهح؛ ْٔٗ يف جٌرحلٍ قحفظ ٌٍّح

ُغ، فهى وّح ٌى أودػٗ ودَؼطٌن، َطؼُد جٌرحلٍ، فاْ ٘زج ٣نح ال َؼشٖ جٌطرؼ
فأٔفك ئقذجمهح: ال َىىْ ػحِٕح ٌٓخشي، فاْ ؾحء ّنػً ِح أٔفك، فخٍـٗ 
ذحٌرحلٍ، طحس ػحِٕح ٛنُّؼهح؛ ْْ ِح أٔفك طحس دَٕح يف رِطٗ، و٘ى ال َٕفشد 

فؼٍٗ ٘زج خٍـح ٞنح ذمٍ ّنٍه  ىىْذمؼحء جٌذَٓ ذغًن ١نؼش ِٓ طحقرٗ، فُ
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ُٗ، فاْ وحْ قٌن أٔفك ذؼؼهح وؾحء، ّنػٍٗ ٔفغٗ، ورٌه ِىؾد ٌٍؼّحْ ػٍ
فخٍؾ ذحٌرحلٍ أفيت ذأٔٗ طحس ػحِٕح ٟنح وٍهح، فرحػهح مث ؾحء سخ جٌىدَؼس 
فؼّٕهح ئَحٖ، ويف جٌػّٓ فؼً لحي: َـُد ٌٗ قظس ِح خٍـٗ هبح ِٓ ِحٌٗ ِٓ 

وػّحٔٗ، وَطظذق ُنظس جٌػحين ِٓ  ىٗجٌفؼً؛ ْٔٗ سذف قظً ػًٍ ٍِ
س٘نٗ  –س و١نّذ س٘نهّح جهلل، ويف لىي أيب َىعف جٌىدَؼس يف لىي أيب قُٕف

: ال َطظذق ذٗ؛ ْٔٗ ذحٌؼّحْ لذ ٍِىٗ، ِغطٕذج ئذل ولص وؾىخ -جهلل 
جٌؼّحْ، وٟنزج ٔفز ذُؼٗ، فىحْ ٘زج سُنح قحطال ػًٍ ٍِىٗ وػّحٔٗ، 

: ٘زج سذف قظً ٌٗ ذىغد َمىالْفُـُد ٌٗ وّح يف قظس ٍِىٗ، ومهح 
وّح يف جٌرحلٍ  –َؼس، ئِح ٌرمحء ٍِه جٞنىدع خرُع، فأٗ ٣نٕىع ِٓ ذُغ جٌىد

وجٌشذف جٜنحطً  –ذؼذ جٝنٍؾ يف ئقذي جٌشوجَطٌن، أو ٌرمحء قمٗ ػًٍ ِح لٍٕح 
ذىغد خرُع عرٍُٗ جٌطظذق ذٗ، وْْ جٞنىدع ػٕذ جٌرُغ خيرب جٞنشطشٌ أٔٗ 

يف رٌه، وجٌىزخ يف جٌطؿحسز َىؾد  رخَرُغ ٍِىٗ وقمٗ، و٘ى وح
وٕح ٔطرحَغ يف جْعىجق »ذٓ ػشوز جٌىٕحين لحي:  جٌظذلس؛ ذذًٌُ قذَع لُظ

طًٍ جهلل  –ذحْوعحق ؤغٍّ أٔفغٕح جٌغّحعشز، فذخً ػٍُٕح سعىي جهلل 
وٚنحٔح ذأقغٓ جْٚنحء ولحي: َح ِؼشش جٌطؿحس، ئْ ْنحسضىُ  –ػٍُٗ وعٍُ 

فؼٍّٕح ذحٜنذَع يف «. ذحٌظذلس فشىذى٘ح٘زٖ حيؼش٘ح جٌٍغى وجٌىزخ؛ 
 .ئجيحخ جٌطظذق ذحٌفؼً

ئرج وحٔص جٌىدَؼس شُثح َرحع. فاْ وحٔص دسجُ٘: فحٌذسجُ٘ َشطشي هبح،  و٘زج
مث َٕظش: ئْ جشطشي هبح ذؼُٕهح ؤمذ٘ح، ال َـُد ٌٗ جٌفظً أَؼح، وئْ 
جشطشي هبح، ؤمذ غًن٘ح، أو جشطشي ذذسجُ٘ ِـٍمس، مث ٔمذ٘ح: َـُد ٌٗ 
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ٗ جٌطغٍُُ. جٌشذف ٕ٘ح؛ ْْ جٌذسجُ٘ ال ضطؼٌن ذٕفظ جٌؼمذ، ِح دل َٕؼُ ئٌُ
وٟنزج ٌى أسجد أْ َغٍُ غًن٘ح وحْ ٌٗ رٌه، فأِح ذحٌمرغ َطؼٌن ٔىع ضؼٌن، 
وٟنزج ال ديٍه جعطشدجد جٞنمرىع ِٓ جٌرحتغ ٌُؼـُٗ ِػٍهح؛ فٍهزج لٍٕح: ئرج 
جعطؼحْ يف جٌؼمذ وجٌٕمذ ٗنُؼح ذحٌذسجُ٘ جٌىدَؼس أو جٞنغظىذس، ال َـُد ٌٗ 

دل حيً ٌٗ أْ َأوً رٌه  ح،٘جٌفؼً، ووزٌه ئْ جشطشي هبح ِأوىال ؤمذ
لرً أدجء جٌؼّحْ. وٌى جشطشي ذذسجُ٘ ِـٍمس مث ٔمذ ضٍه جٌذسجُ٘: قً ٌٗ 

 .أْ َٕطفغ هبح
جٌٕىجدس: ٌى جشطشي دَٕحسج ذؼششز دسجُ٘، ؤمذ جٌذسجُ٘ جٞنغظىذس: دل حيً  ويف

ٌٗ أْ َٕطفغ ذحٌذَٕحس، ِح دل َإد جٌؼّحْ؛ ْْ طحقد جٌذسجُ٘ ئرج جعطكك 
جٌؼمذ، ووؾد ػٍُٗ سد جٌذَٕحس، فىحٔص وحٞنمرىع ُنىُ ػمذ دسجمهٗ فغذ 

ٕ٘حن ال َرـً  قفحعذ. ِنالف ِح ٌى ٔمذ٘ح يف ٖنٓ جٌـؼحَ؛ ْٔٗ ذحالعطكمح
. وػًٍ ٘زج لحٌىج: ٌى -وّح وحْ  –جٌششجء، ذً َرمً جٌػّٓ دَٕح يف رِطٗ 

غظد غىذح وجشطشي ذٗ ؾحسَس، دل حيً ٌٗ أْ َـأ٘ح؛ ْٔٗ ٌى جعطكك جٌػىخ 
ِٗ سد جٛنحسَس، وٌى ضضوؼ ذحٌػىخ جٞنغظىخ جِشأز: قً ٌٗ أْ َـأ٘ح؛ ْْ ٌض

جٞنرغىؽ –وال جٌطغُّس.  ىحـجٞنغظىخ ِٕٗ ئرج جعطكك جٌػىخ، ال َرـً جٌٕ
 ذًنوش –، ؽ. دجس جٞنؼشفس 112-111، ص: 11ٌٍغشخغٍ، ؼ: 

َِحَصٖ جٌرخحسٌ  لحي ذش٘حْ جٌذَٓ ١نّىد ذٓ أ٘نذ ذٓ ػرذ جٌؼضَض ذٓ ػّش ذٓ 
٘ـ( س٘نٗ جهلل ضؼحذل:  جشطشي ذذسجُ٘ ِغظىذس أو 616فٍ )جٞنطىىف: جٜنٕ

 :ذذسجُ٘ جوطغرهح ِٓ جٜنشجَ شُثًح، فهزج ػًٍ وؾىٖ
 ئْ دفغ ئذل جٌرحتغ ضٍه جٌذسجُ٘ أواًل مث جشطشي ِٕٗ ذطٍه جٌذسجُ٘، أِح
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 جشطشي لرً جٌذفغ ذطٍه جٌذسجُ٘ ودفؼهح، أو
 جشطشي لرً جٌذفغ ذطٍه جٌذسجُ٘ ودفغ غًن ضٍه جٌذسجُ٘، أو
 جشطشي ِـٍمًح ودفغ ضٍه جٌذسجُ٘، أو
 جشطشي ذذسجُ٘ أخش ودفغ ضٍه جٌذسجُ٘، أو

جٌىؾىٖ وٍهح ال َـُد ٌٗ جٌطٕحوي لرً ػّحْ جٌذسجُ٘، وذؼذ جٌؼّحْ ال  ويف
 «جٛنحِغ جٌظغًن»َـُد ٌٗ جٌشذف؛ ٘ىزج روش يف 

٘زج جٛنىجخ طكُف يف جٌىؾٗ جْوي وجٌػحين، وأِح  أذى جٜنغٓ جٌىشخٍ: لحي
يف جٌىؾٗ جٌػحٌع وجٌشجذغ وجٝنحِظ فال، وجٌُىَ جٌفطىي ػًٍ لىي أيب جٜنغٓ 
ٌىػشز جٜنشجَ دفؼًح ٌٍكشؼ ػٓ جٌٕحط، وػًٍ ٘زج ضمشس سأٌ جٌشُخ جِٔحَ 

 ىطد، ؽ. دجس ج499ٌ، ص: 5جحملُؾ جٌرب٘حين، ؼ: –جْؾً جٌشهُذ 
 ٌرٕحْ –جٌؼٍُّس، ذًنوش 

٘ـ( س٘نٗ جهلل ضؼحذل 786جٌؼالِس فشَذ جٌذَٓ ػحدل ذٓ جٌؼالء جٌذٍ٘ىٌ ) لحي
  :(، ؽ. صوشَح510، ص: 16ىف جٌططحسخحُٔس )ؼ: 

ُِ٘ َأو 461جٌغُِّغذٌ س٘نٗ جهلل ضؼحذل )جٞنطىىف:  لحي ٘ـ(: وٌََى غظد َدَسج
ِٗ َوسذف فحٔٗ ََطَظذَّق ِذحٌشِِّذِف  َدَٔحًِٔن َأو غًن رٌَِه ِٓ جٌىًٍُ وجٌىصين فحْنش ِفُ

، ؽ. 738، ص: 2جٌٕطف ىف جٌفطحوي، ؼ: –ِفٍ جالفؼً وٌَََُِظ ِذحٌَْىجِؾِد 
 جٌشعحٌس

جٞنـرىع –٘ـ(  ىف جٌذس جٞنٕطمً 1088جٜنظىفً س٘نٗ جهلل ضؼحذل )ش  لحي
، ؽ. جٌؼٍُّس : وىف جٌزخًنز: جٌفطىي جٌُىَ 83، ص: 4ِغ ٠نّغ جْهنش، ؼ: 



 
 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

كشؼ ػٓ جٌٕحط، وذٗ وحْ َفىت جِٔحَ جذى دفؼح ٌٍ–ػًٍ لىي جٌىشخٍ 
 جٌٍُع، وجػطّذٖ ىف جٌطٕىَش. ج٘ـ

ػًٍ طذس سد جحملطحس، ؼ: –جٜنظىفً س٘نٗ جهلل ضؼحذل ىف جٌذس جٞنخطحس  ولحي
ذًنوش: )وّح ٌى ضظشف يف -، ؽ. دجس جٌفىش190-189، ص: 6

أو  جٞنغظىخ جٌىدَؼس( ذأْ ذحػٗ )وسذف( فُٗ )ئرج وحْ( رٌه )ِطؼُٕح ذحٔشحسز
ذحٌششجء ذذسجُ٘ جٌىدَؼس أو جٌغظد ؤمذ٘ح( َؼين َطظذق ذشذف قظً فُهّح 
ئرج وحٔح ٣نح َطؼٌن ذحٔشحسز وئْ وحٔح ٣نح ال َطؼٌن فؼًٍ أسذؼس أوؾٗ فاْ أشحس 
ئٌُهح ؤمذ٘ح فىزٌه َطظذق )وئْ أشحس ئٌُهح ؤمذ غًن٘ح أو( أشحس )ئذل 

طظذق يف جٌظىس جٌػالظ غًن٘ح( ؤمذ٘ح )أو أؿٍك( ودل َشش )ؤمذ٘ح ال( َ
وزج يف جٞنٍطمً وٌى  ٍمحػٕذ جٌىشخٍ لًُ )وذٗ َفىت( وجٞنخطحس أٔٗ ال حيً ِـ

ذؼذ جٌؼّحْ ٘ى جٌظكُف وّح يف فطحوي جٌٕىجصي وجخطحس ذؼؼهُ جٌفطىي 
ػًٍ لىي جٌىشخٍ يف صِحٕٔح ٌىػشز جٜنشجَ و٘زج وٍٗ ػًٍ لىٟنّح. وػٕذ أيب 

ف جٛنٕظ روشٖ جٌضٍَؼٍ فٍُكفظ. َىعف ال َطظذق ذشٍء ِٕٗ وّح ٌى جخطٍ
 ج٘ـ
٘ـ( ٓنطٗ: )لىٌٗ جٌىدَؼس( أٌ ذغًن 1252جذٓ ػحذذَٓ س٘نٗ جهلل ضؼحذل ) لحي

ئرْ جٞنحٌه )لىٌٗ ئرج وحْ ِطؼُٕح ذحٔشحسز( ورٌه وحٌؼشوع فال حيً ٌٗ 
جٌشذف أٌ وٌى ذؼذ ػّحْ جٌمُّس لحي جٌضٍَؼٍ: فاْ وحْ ٣نح َطؼٌن ال حيً ٌٗ 

لذس جٌمُّس، و٘ى  ػًٍحْ جٌمُّس وذؼذٖ حيً ئال فُّح صجد جٌطٕحوي ِٕٗ لرً ػّ
جٌشذف فأٗ ال َـُد ٌٗ وَطظذق ذٗ ويف جٌمهغطحين، وٌٗ أْ َإدَٗ ئذل جٞنحٌه، 
وحيً ٌٗ جٌطٕحوي ٌضوجي جٝنرع )لىٌٗ أو ذحٌششجء( ال ١نً ٌٍؼـف ٕ٘ح وٌزج لحي 
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ق ؽ جْخظش جْوػف أْ َمىي: أو غًن ِطؼٌن ؤمذٖ )لىٌٗ َؼين َطظذ
 ذشذف( ضفغًن ٌٍطشرُٗ يف لىٌٗ وّح ٌى ضظشف وذُحْ ٞنح ذؼذٖ ذؼرحسز أوػف

لىٌٗ فؼًٍ أسذؼس أوؾٗ( صجد يف جٌططحسخحُٔس ػٓ جحملُؾ خحِغح، و٘ى ِح ئرج )
دفؼهح ئذل جٌرحتغ مث جشطشي وقىّٗ وحْوي )لىٌٗ فىزٌه َطظذق( ؛ ْْ 

 ئرج ضأوذ ذحٌٕمذ جٔشحسز ئٌُٗ ال ضفُذ جٌطؼٌُن، فُغطىٌ وؾىد٘ح وػذِهح ئال
ِٓ دسجُ٘  ؤمذِٕهح صٍَؼٍ )لىٌٗ أو أؿٍك( ذأْ لحي جشطشَص ذأٌف دسُ٘ 

جٌغظد أو جٌىدَؼس ػضُِس. ويف جٌططحسخحُٔس ػٓ جٌزخًنز أٔٗ ئرج أؿٍك ودل 
َشش، فاْ ٔىي جٌٕمذ ِٕهح فال خيٍى ئْ قمك ُٔطٗ فٕمذ ِٕهح، فحْطف أٔٗ ال 

شد جٌؼضَ ال أغش ٌٗ، وئْ دل َٕى مث َـُد، وئْ دل حيمك ُٔطٗ ذـُد،؛ ْْ ٠ن
ئرج ٔىي أْ ال َٕمذ ِٕهح مث ذذج ٌٗ  دٔمذ ِٕٗ ؿحخ لحي جٜنٍىجين: ئمنح َـُ

 .فٕمذ أِح ئرج ٔىي جٌٕمذ ِٕهح ِغ ػٍّٗ أٔٗ َٕمذ ال َـُد ج٘ـ ٍِخظح
جٌرضجصَس ولىي جٌىشخٍ ػٍُٗ جٌفطىي وال ضؼطرب جٌُٕس يف جٌفطىي مث ٘نً ِح  ويف

َحٔس )لىٌٗ لًُ وذٗ َفىت( لحٌٗ يف جٌزخًنز وغًن٘ح وّح يف ِش ػًٍ قىُ جٌذ
جٌمهغطحين، وِشً ػٍُٗ يف جٌغشس و٢نطظش جٌىلحَس وجٔطالـ، ؤمٍٗ يف 

ٞنح يف جٟنذجَس.  ذمًُجٌُؼمىذُس ػٓ جحملُؾ، وِغ ٘زج دل َشضؼٗ جٌشحسـ فأضً 
لحي ِشحخيٕح ال َـُد لرً أْ َؼّٓ ووزج ذؼذ جٌؼّحْ ذىً قحي و٘ى 

س ٔؿالق جٛنىجخ يف جٛنحِؼٌن وجٞنؼحسذس: أٌ وطحخ جٞنؼحسذس ِٓ جٞنخطح
 .جٞنرغىؽ وجين ػًٍ جٌذسس

جٌضٍَؼٍ: ووؾهٗ أْ ذحٌٕمذ ِٕٗ جعطفحد عالِس جٞنششي، وذحٔشحسز جعطفحد  لحي
ؾىجص جٌؼمذ، ٌطؼٍك جٌؼمذ ذٗ يف قك جٌمذس وجٌىطف، فُػرص فُٗ شرهس جٜنشِس 
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 جْوؾٗ جْسذؼس )لىٌٗ وجخطحس ٞنٍىٗ ذغرد خرُع )لىٌٗ ِـٍمح( أٌ يف
ذٗ، وئْ ػٍُ ٣نح  ًذؼؼهُ ئخل( ٘زج ِٓ والَ جٌضٍَؼٍ جٞنؼضو آخش جٌؼرحسز وأض

ِش ٔشؼحس ٘زج جٌطؼرًن ذؼذَ جػطّحدٖ ففُٗ ضأَُذ ٌطؼرًنٖ ذمًُ ٢نحٌفح ٞنح ؾضَ ذٗ 
جٞنظٕف، وٌىٓ ال خيفً أهنّح لىالْ ِظككحْ )لىٌٗ وّح ٌى جخطٍف 

و٘زج جالخطالف ذُٕهُ فُّح ئرج طحس ذحٌطمٍد ِٓ  جٛنٕظ( لحي جٌضٍَؼٍ:
ِٓ ذذي جٞنؼّىْ  َذٖؾٕظ ِح ػّٓ ذأْ ػّٓ دسجُ٘ ِػال وطحس يف 

دسجُ٘، وٌى ؿؼحَ أو ػشوع ال جيد ػٍُٗ جٌطظذق ذحٔٗنحع؛ ْْ جٌشذف ئمنح 
َطرٌن ػٕذ جٓنحد جٛنٕظ، وِح دل َظش ذحٌطمٍد ِٓ ؾٕظ ِح ػّٓ ال َظهش 

 جٌشذف ج٘ـ
٘ـ(: جشطشي ذذسجُ٘ 827جٌىشدسٌ س٘نٗ جهلل ضؼحذل )جٌرضجصٌ  لحي

ِغظىذس: ئْ دفؼهح أوال ٌٍرحتغ مث جشطشي هبح، أو لرً جٌذفغ أشحس ئٌُهح ؤمذ 
ِٕهح: ال َـُد جْوً فُهّح لرً جٌؼّحْ، وذؼذ جٌؼّحْ ال َـُد جٌشذف ىف 

 ٍُٗجٞنخطحس ٌٍفطىي. وفُّح ذمٍ ِٓ جٌظىس َـُد، و٘ى لىي جٌىشخٍ، وػ
، 96، ص: 3جٌفطحوي جٌرضجصَس، ؼ: –وال َؼطرب جٌُٕس ىف جٌفطىي. جٌفطىي. 

 ؽ. دجس جٌفىش
يف ٔفظ جٌظفكس: ِٓ ٌٗ دسجُ٘ فُهح خرع أسجد جٌششجء هبح ػًٍ وؾٗ  ولحي

َـُد ٌٗ جٞنشطشي: َشطشي أوال وال َؼٌن وال َؼُف مث َٕمذ ِٕهح. لحي 
: جخطٍفىج فُٗ؛ ذأْ ٔمذ ِٕهح–جٜنٍىجين: ئْ ٔىي أْ َٕمذ ِٕهح وقمك ِح ٔىي 

 .وجْطف أٔٗ ال َـُد
 .ِش خالفٗ ولذ
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أْ َمحي: ال خيحٌفٗ، ْْ جٌغحذك قىُ جٌفطىي، و٘زج قىُ جٌذَحٔس  وديىٓ
 .وجٌطمىي

 .دل حيمك ُٔطٗ: َـُد ئٗنحػح وئْ
 .جشطشي ودل َؼف ودل َؼٌن ودل َٕى جٌٕمذ ِٕهح: قً وؿحخ فاْ
 ٔىي أْ ال َٕمذ ِٕهح ِغ ػٍّٗ أٔٗ َٕمذ ِٕٗ: ال َـُد. ج٘ـ وئْ
، 40\6ٌٍّفيت َىعف جٌٍذُ٘حٔىٌ س٘نٗ جهلل ضؼحذل،  -آخ وٍ ِغحتً يف

 :ؽ. ِىطرٗ ٌذُ٘حٔىٌ
-1012، ص: 2جٞنفيت ضمٍ جٌؼػّحين ِذ ظٍٗ يف فمٗ جٌرُىع، ؼ:  لحي

 :، ؽ. ِىطرس ِؼحسف جٌمشآْ، وشجضش1013ٍ
 :(1016\2) ولحي
َ، سلُ جٌغإجي: 2014\4وَشجؾغ أَؼح: ٠نٍس جٌىىغش جٌشهشَس، جٌؼذد:  #

 171وفطحوي ئِذجد جٌؼٍىَ فشَذجذحد، ص:  3080
ذؼغ جٌفطحوي ِٓ ِشحَخ جٌؼشخ يف ٘زج جٌظذد جحملظٍس ِٓ شرىس  #

 :جٞنؼٍىِحش
 وَد جعالَ

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/18275/  
 جٌفطىي

 ؼحَح ِحٌُس ِؼحطشز جٌطخٍض ِٓ جٞنحي جٜنشجَفمٗ جٞنؼحِالش ل جٌشتُغُس
 جٜنشجَ...أٔىجػٗ..وقىُ جٌشذف جٌٕحشة ِٕٗ جٞنحي
 18275جٌفطىي:  سلُ
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 َ 2002-6-25 -٘ـ  1423سذُغ جِخش  15جٌٕشش:جٌػالغحء  ضحسَخ
 26148: جٌطمُُُ
 جٌغإجي
ػٍُىُ وس٘نس جهلل وذشوحضٗ ، وذؼذ:جٌغإجي : سؾً أطً ِحٌٗ وٍٗ  جٌغالَ

منحٖ يف جٜنشجَ ذحٌمشع ذحٌشذح ، وذحٌطؿحسز جحملشِس ِح َضَذ ػًٍ عطٌن قشجَ ، و
عٕس ،وألٕؼٕحٖ ذحٌطىذس أخًنًج ، ٌىٕٗ َغأي وُف ضىىْ ضىذطٗ ولذ ِشش وً 

وػًنج ِٓ  َؼشف٘زٖ جٌغٌٕن، وِحش ِٓ ِحش ِٓ ضؼحًِ ِؼٗ ذحٜنشجَ، وال 
 .أطكحخ جِْىجي . . . ٔشؾى ئؾحذس ػحؾٍس وؾضجوُ جهلل خًنًج

 ؾحذــسجٔ
 :هلل وجٌظالز وجٌغالَ ػًٍ سعىي جهلل وػًٍ آٌٗ وطكرٗ أِح ذؼذ جٜنّذ
جوطغد ِحاًل ِٓ قشجَ فحٌىجؾد ػٍُٗ جٌطىذس، وِٓ ششوؽ جٌطىذس  فّٓ

 .جٌطخٍض ِٓ ٘زج جٞنحي جٜنشجَ
جٜنشجَ ئِح أْ َىىْ لذ أخز ِٓ طحقرٗ ؾربًج ػٕٗ وذغًن سػً وجخطُحس  وجٞنحي

خ، وِٓ رٌه جٌفحتذز جٌشذىَس جٌضجتذز ػًٍ سأط ِٕٗ وحٞنحي جٞنغشوق وجٞنغظى
جٞنحي جٌيت ضإخز ِٓ جٞنمطشع، فاْ جهلل ػض وؾً لذ ٚنح٘ح ظًٍّح وئْ أخزش 

وسػحٖ أٌ  اسجدضٗذشػً جٞنمطشع، وئِح أْ َىىْ ٘زج جٞنحي لذ أخز ِٕٗ ذ
 .َىىْ جٞنؼـٍ وجِخز لذ جشطشوح يف جسضىحخ جٌفؼً جحملشَ

ِٓ طحقرٗ ظًٍّح، فحٌىجؾد سدٖ ئذل طحقرٗ  جٌٕىع جْوي: و٘ى ِح أخز أِح
 .ئْ ػٍّٗ، أو ئذل وجسغٗ ئْ وحْ لذ ِحش، فاْ دل َؼٍّٗ ضظذق ذٗ ػٕٗ
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جٌٕىع جٌػحين: و٘ى ِح أخز ِٓ طحقرٗ ذشػحٖ ودل َؼطربٖ جٌشحسع ظًٍّح،  أِح
فحٌىجؾد أْ َظشفٗ يف ِظححل جٞنغٌٍّن ػًٍ جٌمىي جٌشجؾف ِٓ ألىجي أً٘ 

، و٘ى لىي جٜنٕفُس ولىي ػٕذ جٞنحٌىُس وأقذ جٌمىٌٌن ػٕذ جٌؼٍُ يف ٘زٖ جٞنغأٌس
 .جٜنٕحذٍس
 :ِغأٌطحْ وذمُص
 : ئرج دل َؼشف لذس جٜنشجَ قىت خيشؾٗ وُف َفؼً؟جْوذل

 9/428يف ششـ جٞنهزخ :  -س٘نٗ جهلل-: ِح لحٌٗ جٌٕىوٌ وجٛنىجخ
: )فشع( ِٓ وسظ ِحاًل ودل َؼٍُ ِٓ أَٓ وغرٗ ِىسغٗ؟ أِٓ قالي أَ لحي

ِٓ قشجَ ودل ضىٓ ػالِس؟ فهى قالي ذاٗنحع جٌؼٍّحء، فاْ ػٍُ أْ فُٗ 
 .قشجًِح وشه يف لذسٖ أخشؼ لذس جٜنشجَ ذحالؾطهحد. جٔطهً والِٗ س٘نٗ جهلل

ِٓ ئرًج أْ َطكشي وجيطهذ ذمذس جالعطـحػس فّح غٍد ػًٍ ظٓ أٔٗ  فحٌىجؾد
 .جٜنشجَ أخشؾٗ

 جٌػحُٔس: جْسذحـ جٌٕحشثس ِٓ جٞنحي جٜنشجَ ِح قىّهح؟ وجٞنغأٌس
: أْ يف رٌه خالفح ؿىَال ذٌن أً٘ جٌؼٍُ، فّٕهُ ِٓ َشي أْ وجٛنىجخ

جْسذحـ ضحذؼس ٌٍؿهذ وجٌؼًّ فطىىْ ٍِىًح ٟنزج جٌؼحًِ جٌزٌ جعطػّش٘ح و٘زج 
حتشس سػٍ جهلل ػٕهح ِز٘د جٌشحفؼُس وجٞنحٌىُس، ودٌٍُهُ ػًٍ رٌه قذَع ػ

جٌزٌ سوجٖ أذى دجود وغًنٖ وعٕذٖ قغٓ، أْ جٌٕيب طًٍ جهلل ػٍُٗ وعٍُ لحي: 
 .جٝنشجؼ ذحٌؼّحْ

 .أٔٗ وحْ ػحًِٕح ٟنزج جٞنحي فخشجؾٗ ٌٗ فـحٞنح
 .شه أْ ِٓ أسجد جٌىسع ٔنٍض ِٓ جٜنشجَ وِطؼٍمحضٗ وال
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 .أػٍُ وجهلل
 عىجي ؾىجخ جالعالَ

https://islamqa.info/ar/answers/126045/  
 السؤال

وحْ َؼًّ يف وحصَٕى ٌطمذًن جٝنّىس وجٞنأوىالش وجٞنششوذحش ٌىٓ  أخٍ
% ِٓ دخً جحملً ودخٍٗ ذؼذ فطشٖ ٘ذجٖ جهلل فمشس 75ٔغرس جٝنّىس ضمشَرح 

ضشن جٌؼًّ وجٌركع ػٓ ػًّ قالي ٌىٕٗ ؾٍظ يف جٞنٕضي لشجذس جٌغٕس 
أٌف ؾُٕٗ فمشس فطف ِششوع  13حي جٜنشجَ ضمشَرح وجٌٕظف وِؼٗ ِٓ جٞن

ْنحسٌ ذٕحء ػٍٍ فطىي ذأٔٗ ِؼـش وذؼذ رٌه َطخٍض ِٓ سجط جٞنحي 
عٕىجش شحسوطٗ أٔح وأيب ّنحي قالي ،  5وذحٌفؼً جشطشٌ ١نً ئجيحس ؾذَذ 

آالف ؾُٕٗ وذذج جحملً يف جٌشذف وذؼذ فطشٖ ذذأٔح يف جٌطخٍض ِٓ  4ضمشَرح 
وذؼذِح وػش جٌشذف فىشٔح يف ششجء ١نً ٕنٍُه سجط جٞنحي َنذوي غحذص 

أيب )أخٍ جٌػٍع وأٔح وأيب جٌػٍع وطذَك أيب جٌػٍع( ورجش  طذَكّنغحػذٖ 
َىَ ٚنؼص ِٓ ذؼغ جٞنشحَخ أٔٗ ال ذذ أْ ٔطخٍض ِٓ سجط جٞنحي + جٌشذف 
فخفص خىفح شذَذج ػٍُٕح فكحوٌص جٌركع ػٓ ٢نشؼ ذأٌ قحي فمشسش 

حس ؾذَذ فحعطٍفص ِحال ِٓ جٌؼًّ و لّص ششجء ٔظُد أخٍ ِٓ جحملً جٔجي
وقغرص ٔظُد أخٍ يف جحملً جٔجيحس وجشطشَطٗ وجخز  ذرُغ ر٘د صوؾيت

أخٍ ِين جٞنحي وأٔفمٗ يف ِظٍكس جٞنغٌٍّن وؾؼٍطٗ َشطغً ػٕذٌ وأؾًن 
ً٘ ذشتص رِيت أِحَ جهلل ؟ وِح قىُ ٘زج جٌرُغ ؟ وً٘  -1جٌغإجي جِْ 

 -2قالي وٌى ٕ٘ح شرٗ ِحرج جفؼً ؟  ٕ٘حن شرٗ يف ِحرل وذحٌزجش أْ أطٍٗ
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ػٕذٌ جِْ أؾًنًج وأػـُٗ أوػش ِٓ ٔظف جٌشذف قىت  ًذحٌٕغرس ْخٍ َؼّ
َطخٍض ّنمذجس ٔظُرٗ ِٓ جحملً جٌطٍُّه أَؼح ْٔٗ ششَه ِؼٍ جِْ ً٘ ػًٍ 

ٌى وً ِح  -4ً٘ ظشوف أخٍ ْنؼٍٗ يف قىُ جٞنؼـش ؟  -3أخٍ رٔد ؟ 
ِٓ ٘زج جٞنحي ػًٍ جٌشغُ ِٓ أْ سجط فؼٍٕحٖ طكُكًح ٞنحرج أخحف ٞنح آوً 

 ِحرل قالي ؟ أسؾى جٌشد أَؼح ػٍٍ ٘زج جٌغإجي ٌٓمهُس
 جٛنىجخ ٔض

 هلل جٜنّذ
جوطغد ِحاًل ذـشَك ١نشَ ، وحٌؼًّ يف ٘زج جٌىحصَٕى جٌزٌ َمذَ جٝنّش ،  ِٓ

أو جٌؼًّ يف وطحذس جٌشذح ، و٥نى رٌه ِٓ جْػّحي جحملشِس ، مث ضحخ ئذل جهلل 
ًٍ ِح فؼً ، فاْ وحْ لذ أٔفك جٞنحي ، فال شٍء ػٍُٗ ، وئْ ضؼحذل ؤذَ ػ

جٝنًن ، وئرج وحْ  أوؾٗوحْ جٞنحي يف َذٖ ، فٍُضِٗ جٌطخٍض ِٕٗ ذأفحلٗ يف 
 ١نطحؾح فأٗ َأخز ِٕٗ لذس جٜنحؾس ، وَطخٍض ِٓ جٌرحلٍ

جذٓ جٌمُُ س٘نٗ جهلل : " ئرج ػحوع غًنٖ ِؼحوػس ١نشِس ولرغ جٌؼىع ،  لحي
غين وذحتغ جٝنّش وشح٘ذ جٌضوس و٥نىُ٘ مث ضحخ وجٌؼىع ذُذٖ وحٌضجُٔس وجٞن

... فطىذطٗ ذحٌطظذق ذٗ وال َذفؼٗ ئذل ِٓ أخزٖ ِٕٗ ، و٘ى جخطُحس شُخ 
 ؼجٔعالَ جذٓ ضُُّس و٘ى جٌظىجخ ... ". جٔطهً ذطظشف ِٓ "ِذجس

 .(1/389جٌغحٌىٌن" )
( 5/778ذغؾ جذٓ جٌمُُ جٌىالَ ػًٍ ٘زٖ جٞنغأٌس يف "صجد جٞنؼحد" ) ولذ

ولشس أْ ؿشَك جٌطخٍض ِٓ ٘زج جٞنحي وٕنحَ جٌطىذس ئمنح َىىْ : " ذحٌطظذق ذٗ 
 ، فاْ وحْ ١نطحؾح ئٌُٗ فٍٗ أْ َأخز لذس قحؾطٗ ، وَطظذق ذحٌرحلٍ " جٔطهً
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َّّحس ، ووحٔىج فمشجء  ولحي شُخ جٔعالَ : " فاْ ضحذص ٘زٖ جٌرغٍ و٘زج جَٝن
ُ ، فاْ وحْ َمذس َطؿش أو ؾحص أْ َظشف ئٌُهُ ِٓ ٘زج جٞنحي لذس قحؾطه

َؼًّ طٕؼس وحٌٕغؽ وجٌغضي ، أػـٍ ِح َىىْ ٌٗ سأط ِحي . وئْ جلطشػىج 
" ويِٕٗ شُثح ٌُىطغرىج ذٗ ... وحْ أقغٓ " جٔطهً ِٓ "٠نّىع جٌفطح

(29/308). 
٘زج ؛ فُؿىص أْ َؼـً جٌطحتد ِح َىىْ سأط ِحي َطؿش ذٗ ، عىجء  وػًٍ

 . ِٕٗ ذاػـحتٗ ٌٍفمشجء وجٞنغحوٌن سّدٖ أو ال ، وجْوذل َشّدٖ فُطخٍض
جٌمىي جٌزٌ ٔظشٖ شُخ جٔعالَ وضٍُّزٖ جذٓ جٌمُُ ، ٘ى جٌمىي  و٘زج

جٌظىجخ جٌزٌ َطّحشً ِغ ِمحطذ جٌششَؼس يف ضشغُد جٌٕحط يف جٌطىذس وػذَ 
ضٕفًنُ٘ ِٕهح ، ويف ضىفًن جٌؼًّ ٌٍّكطحؼ ، وضمًٍُ جٌرـحٌس ، وأِح جٌمىي 

وال  ِحيذحٝنشوؼ ِٓ ٗنُغ ِحٌٗ ، وضشوٗ ذال ِنالف رٌه ، وئٌضجَ جٌطحتد 
 . ْنحسز ، ففُٗ ضؼغًن ٌٍطىذس ، وضٕفًن ِٕهح

شُخ جٔعالَ س٘نٗ جهلل : " فاْ جٌشؾً لذ َؼُش ِذز ؿىٍَس ال َظٍٍ  لحي
وال َضوٍ ، ولذ ال َظىَ أَؼح ، وال َرحرل ِٓ أَٓ وغد جٞنحي أِٓ قالي 

، وغًن رٌه ، فهى يف  أَ ِٓ قشجَ ، وال َؼرؾ قذود جٌٕىحـ وجٌـالق
ُأوؾد  ْؾحٍُ٘س ئال أٔٗ ِٕطغد ئذل جٔعالَ ، فارج ٘ذجٖ جهلل وضحخ ػٍُٗ فا

ػٍُٗ لؼحء ٗنُغ ِح ضشوٗ ِٓ جٌىجؾرحش ، وُأِش ذشد ٗنُغ ِح جوطغرٗ ِٓ 
جِْىجي ، وجٝنشوؼ ػّح حيرٗ ِٓ جْذؼحع ئذل غًن رٌه طحسش جٌطىذس يف 

ُٗ ِٓ رٌه جٔعالَ جٌزٌ وحْ قمٗ ػزجذح ، ووحْ جٌىفش قُٕثز أقد ئٌ
 وأػشفػٍُٗ ، فاْ ضىذطٗ ِٓ جٌىفش س٘نس ، وضىذطٗ و٘ى ِغٍُ ػزجخ . 
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ؿحتفس ِٓ جٌظحٜنٌن ِٓ َطّىن أْ َىىْ وحفشج ٌُُغٍُ فُغفش ٌٗ ِح لذ عٍف ؛ 
ْْ جٌطىذس ػٕذٖ ِطؼزسز ػٍُٗ أو ِطؼغشز ػًٍ ِح لذ لًُ ٌٗ ، وجػطمذٖ ِٓ 

ً جٌفغىق ػٓ جٌطىذس ، و٘ى شرُٗ ذحٞنإَِّظ جٌطىذس ، مث ٘زج ِّٕفش ْوػش أ٘
جٌؼظُّس ػًٍ جٌطحترٌن  ْغاليٌٍٕحط ِٓ س٘نس جهلل ، ووػغ جِطحس جٌػمٍُس وج

جٌزَٓ ُ٘ أقرحخ جهلل ، فاْ جهلل حيد جٌطىجذٌن وحيد جٞنطـهشَٓ ، وجهلل أفشـ 
ذطىذس ػرذٖ ِٓ جٌىجؾذ ٞنحٌٗ جٌزٌ ذٗ لىجِٗ ذؼذ جٌُأط ِٕٗ " جٔطهً ِٓ 

 .(22/21جٌفطحوي" )"٠نّىع 
ػًٍ رٌه ؛ فّح لحَ ذٗ أخىن ِٓ جالْنحس هبزج جٞنحي جحملشَ ، مث جٌطخٍض  وذٕحء

ِٕٗ ذؼذ أْ سصلٗ جهلل ووعغ ػٍُٗ ، ضظشف طكُف عذَذ ، وال ٍَضِٗ 
 . جٌطخٍض ِٓ جٌشذف جٌٕحضؽ ػٓ ٘زج جٞنحي

جٌشُخ جٌزٌ ٚنؼطٗ وحْ َطكذظ ػٓ جٞنحي جٞنغظىخ أو جٞنغشوق ، فاْ  وٌؼً
 . حء جٌغظد وسُنٗ ال ديٍىٗ جٌغحطد ػٕذ ذؼغ جٌفمهحءمن

ٔنحف ػٕذ أوً شٍء ِٓ ٘زج جٞنحي ، ال َؼش ، وال َإغش ػًٍ  ووىٔه
قىُ جٞنغأٌس ، فمذ أقغٕطُ جٌطظشف ، ؤغأي جهلل ضؼحذل أْ َرحسن يف ِحٌىُ 

 .، وأْ َىعغ أسصجلىُ ، وأْ َطمرً جٌطىذس ِٓ أخُىُ . وجهلل أػٍُ
 ح وجعطػّشٖ فهً َـُد ٌٗ جٌشذف؟أخز ِحال قشجِ ِٓ

https://islamqa.info/ar/answers/ 
 2010-01-16جٌٕشش :  ضحسَخ

 17123:  جٞنشح٘ذجش
Aa 
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 جٌغإجي
سُنص ِحال قشجِح وجشطشَص عُحسز وئٔين جِْ ألىَ ذطأؾًن ٘زٖ جٌغُحسز  ٌمذ

ٌّخشَٓ وأضشذف ِٕهح . فهً ٘زج جٞنحي جٌزٌ أوطغرٗ ِٓ ضأؾًن ضٍه جٌغُحسز 
قالي أَ قشجَ؟ وِحرج ٌى ضشُنص ِٕهح وفؼٍص جٝنًن ذحٞنحي جٌزٌ أسُنٗ ِٕهح . 

 . وً٘ َىىْ دخٍٍ قالال
 جٛنىجخ ٔض

 هلل جٜنّذ
 : ِحال قشجِح فال خيٍى جوطغد ِٓ

أْ َىىْ لذ أخزٖ ّنؼحوػس ١نشِس ورُغ شٍء ١نشَ ، أو أؾشز ػًٍ  -1
ػًّ ١نشَ وشهحدز جٌضوس أو جٌغٕحء ، فهزج ِٓ ضىذطٗ أْ َطظذق ّنح يف َذٖ 
ِٓ ٘زج جٞنحي ، فاْ وحْ ١نطحؾح ووػغ جٞنحي يف ْنحسز أو عُحسز َطىغد 

 ذسوئْ جعطـحع أْ َطظذق ذم ِٕهح ، فٕشؾى أال َىىْ ػٍُٗ قشؼ يف رٌه ،
 . جٞنحي جٜنشجَ فهزج أفؼً وأوًّ ٌطىذطٗ

جذٓ جٌمُُ س٘نٗ جهلل : " ئرج ػحوع غًنٖ ِؼحوػس ١نشِس ولرغ جٌؼىع ،  لحي
وحٌضجُٔس وجٞنغين وذحتغ جٝنّش وشح٘ذ جٌضوس و٥نىُ٘ مث ضحخ وجٌؼىع ذُذٖ . 

ذارْ جٌشحسع  فمحٌص ؿحتفس : َشدٖ ئذل ِحٌىٗ ؛ ئر ٘ى ػٌن ِحٌٗ ودل َمرؼٗ
 . وال قظً ٌشذٗ يف ِمحذٍطٗ ٔفغ ِرحـ

ؿحتفس : ذً ضىذطٗ ذحٌطظذق ذٗ وال َذفؼٗ ئذل ِٓ أخزٖ ِٕٗ ، و٘ى  ولحٌص
جخطُحس شُخ جٔعالَ جذٓ ضُُّس و٘ى أطىخ جٌمىٌٌن ... ". جٔطهً ِٓ 

 .(1/389"ِذجسؼ جٌغحٌىٌن" )
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( 5/778د" )ذغؾ جذٓ جٌمُُ جٌىالَ ػًٍ ٘زٖ جٞنغأٌس يف "صجد جٞنؼح ولذ
ولشس أْ ؿشَك جٌطخٍض ِٓ ٘زج جٞنحي وٕنحَ جٌطىذس ئمنح َىىْ : " ذحٌطظذق ذٗ 

  ، فاْ وحْ ١نطحؾح ئٌُٗ فٍٗ أْ َأخز لذس قحؾطٗ ، وَطظذق ذحٌرحلٍ " جٔطهً
 . (126045ٌٍفحتذز ؾىجخ جٌغإجي سلُ ) وَٕظش
وئْ وحْ أخزٖ ػًٍ وؾٗ جٌغشلس أو جٌغظد ٌضِٗ أْ َشد جٞنحي ئذل  -2

طحقرٗ ِهّح ؿحي جٌضِٓ . وً٘ َشد جٌشذف أَؼح ئْ جْنش ذٗ؟ فُٗ خالف ذٌن 
 . جٌفمهحء

ػًٍ أٔٗ َشد جٌشذف أَؼح ، وجٞنحٌىُس وجٌشحفؼُس ػًٍ أْ جٌشذف َىىْ  فحٜنٕحذٍس
ٌٍغحطد ْٔٗ َؼّٕٗ يف قحي جٌطٍف وجٟنالن ، ور٘د أذى قُٕفس ئذل أٔٗ 

 .َطظذق ذٗ ، ْٔٗ ؾحء ذغرد خرُع
( : " وئرج غظد أٖنحٔح فحْنش هبح , أو 159/ 5جذٓ لذجِس يف جٞنغين ) لحي

ػشوػح فرحػهح وجْنش ذػّٕهح , فمحي أطكحذٕح : جٌشذف ٌٍّحٌه , وجٌغٍغ 
 ." جٞنشطشجز ٌٗ ... لحي جٌششَف : وػٓ أ٘نذ أٔٗ َطظذق ذٗ

جٌششذُين جٝنـُد: " ٌى جْنش جٌغحطد يف جٞنحي جٞنغظىخ فحٌشذف ٌٗ يف  ولحي
 .(363/ 3ظهش " جٔطهً ِٓ "ِغين جحملطحؼ" )جْ

 .(84/ 22:  "جٞنىعىػس جٌفمهُس جٌىىَطُس" ) وَٕظش
شُخ جٔعالَ جذٓ ضُُّس س٘نٗ جهلل أْ جٌغحطد َأخز ِٓ جٌشذف عهُ  وجخطحس

جٞنػً ، فُؼحًِ وّح ٌى أٔٗ أخز جٞنحي ِؼحسذًس ، فُىىْ ٌٗ ٔظف جٌشذف أو 
 . غٍػٗ أو سذؼٗ ُنغد ػشف جٌٕحط
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جٌشُخ جٌذوطىس خحٌذ جٞنشُمف قفظٗ جهلل : عشق شخض عُحسز آخش ،  عثً
ولحَ ذحٌؼًّ ػٍُهح ، ووغد ِٕهح ِرٍغًح ِؼًُٕح ، فطُ جٌمرغ ػٍُٗ ، فٍّٓ 

 َىىْ ٘زج جٞنرٍغ ، ٌٍغحسق أَ ٌظحقد جٌغُحسز؟
: "٘زج جٞنرٍغ ِىػغ خالف ذٌن أً٘ جٌؼٍُ، وجٌشأٌ جٞنخطحس ِح ر٘د  فأؾحخ

ٓ ضُُّس س٘نٗ جهلل أٔٗ ئرج غظد دسجُ٘ ، وجْنش هبح فاْ ٌٗ ئٌُٗ شُخ جٔعالَ جذ
عهُ جٞنػً ، ّنؼىن : أٔٗ َٕظش ئذل ٘زج جٌشخض جٌزٌ ػًّ هبزٖ جٌذسجُ٘ ، 

، فاْ لحٌىج :  ِْىسفٍُأخز ػٕذ أً٘ جٌؼشف وجٌطؿحسز وجٝنربز ّنػً ٘زٖ ج
َأخز ٔظف جٌىغد فُؼـً جٌٕظف ، وئْ لحٌىج : َأخز جٌشذغ فُؼـً جٌشذغ 

 . وجٌرحلٍ َىىْ ٌٍّحٌه، 
٘زج جٌزٌ ػًّ ػًٍ ٘زٖ جٌغُحسز ٌٗ عهُ جٞنػً ، فُؼـً لُّس ػٍّٗ ،  فّػً

فارج وحْ ِػٍٗ َأخز جٌٕظف أو َأخز جٌشذغ ، وجٌرحلٍ َشدٖ ػًٍ ِحٌىٗ ، 
ووسد رٌه ػٓ ػّش سػٍ جهلل ضؼحذل ػٕٗ يف لظس جذٕٗ ٞنح أخز ِحاًل ِٓ ذُص 

أْ جيؼٍٗ  ٍُٗ ػٕٗ يف رٌه ، فأشًن ػجٞنحي ، فحعطشحس ػّش سػٍ جهلل ضؼحذل
 .(1396ِلشجػح ، َؼين: ِؼحسذس سوجٖ ِحٌه يف جٞنىؿأ )

 . أػٍُ" جٔطهً ِٓ فطحوي "ِىلغ جٔعالَ جٌُىَ". وجهلل أػٍُ وجهلل
আফু ভুাম্মাদ আব্দলু্লা আরভামদ (আপাল্লাহু আনহু) 
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